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PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/246
ze dne 13. prosince 2021,
kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti o podporu, výplatu podpory
a kontroly na místě

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)
č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 25 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES)
č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (3) stanoví, že částky v žádostech o podporu
mají být doloženy písemnými doklady, v nichž se uvádí cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu
s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo rovnocenným dokladem. Cena produktu, materiálu nebo služby
není relevantní, pokud se používá zjednodušené vykazování nákladů a pokud není v souladu s cíli zjednodušení
a snížení administrativní zátěže, které se tímto vykazováním sledují. Proto je vhodné stanovit různé požadavky na
systémy založené na nákladech a na zjednodušené vykazování nákladů.

(2)

Článek 5 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 stanoví podmínky pro výplatu podpory. Požadované písemné doklady
zahrnují v případě zjednodušeného vykazování nákladů doklad o platbě za dodané a/nebo distribuované produkty
a za materiál nebo služby dodané v rámci doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení
a propagačních činností. V případě systémů založených na nákladech však takové písemné doklady vyžadovány
nejsou. Ze získaných zkušeností vyplývá, že tento požadavek není pro výplatu podpory relevantní bez ohledu na to,
zda je použit systém založený na nákladech, nebo zjednodušené vykazování nákladů, a že není v souladu s cíli
zjednodušení a snížení administrativní zátěže, které se zjednodušeným vykazováním nákladů sledují. Tento
požadavek by proto měl být zrušen.

(3)

V souladu s čl. 9 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se v případě podpory, o kterou bylo zažádáno ve vztahu
k dodávce a distribuci produktů a k doprovodným vzdělávacím opatřením, mají správní kontroly doplňovat
o kontroly na místě. Ustanovení čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení stanoví demonstrativní seznam ověření, která
mají kontroly na místě zahrnovat v případě podpory na dodávky a distribuci produktů. Vzhledem k získaným
zkušenostem a v zájmu jasnosti by měl být tento demonstrativní seznam ověření, která se mají provádět, doplněn,
a to jak u kontrol na místě v případě podpory, o kterou se žádá za dodávky a distribuci produktů, tak
u doprovodných vzdělávacích opatření.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/39 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
(3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích
zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).

22.2.2022

(5)

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/9

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských
trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Prováděcí nařízení (EU) 2017/39 se mění takto:
1) v čl. 4 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Členské státy upřesní, jaké doklady se na podporu žádostí o podporu předkládají. Částky v žádostech o podporu se
dokládají písemnými doklady, v nichž se uvádí:
a) cena dodaných produktů, materiálu nebo služeb, spolu s potvrzením nebo dokladem o zaplacení nebo
rovnocenným dokladem, nebo
b) pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo
jednorázových plateb, že byla daná množství dodána a/nebo distribuována pro účely školního projektu.“;
2) článek 5 se mění takto:
a) v odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:
„b) pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního financování a/nebo
jednorázových plateb, po předložení dokladů o tom, že byla daná množství dodána a/nebo distribuována pro
účely školního projektu.“;
b) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2.
Podpora týkající se doprovodných vzdělávacích opatření, sledování, hodnocení a propagace se vyplácí pouze
na základě dodání dotčeného materiálu nebo služeb a po předložení souvisejících písemných dokladů, jež požadují
příslušné orgány, nebo pokud členský stát povolí použití standardních stupnic jednotkových nákladů, paušálního
financování a/nebo jednorázových plateb, po předložení dokladů o dodání tohoto materiálu nebo služeb.“;
3) v článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1.

Kontroly na místě zahrnují zejména ověření:

a) záznamů uvedených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, potvrzením a doplněním správních
kontrol o příslušnou dokumentaci, včetně finančních záznamů, jako jsou nákupní a prodejní faktury, dodací listy,
výpisy z bankovních účtů nebo jiný doklad o zaplacení a jejich záznamy v účetnictví;
b) využití produktů v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013, nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 a tímto
nařízením;
c) provádění doprovodných vzdělávacích opatření na podporu distribuce produktů, pokud kontrola na místě probíhá
v prostorách vzdělávacího zařízení nebo pokud se kontrola na místě týká podpory, o kterou bylo zažádáno ve
vztahu k doprovodným vzdělávacím opatřením;
d) použití vhodných propagačních nástrojů, pokud kontrola na místě probíhá v prostorách vzdělávacího zařízení.“

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 13. prosince 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

