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PRVÝ PILIER SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ
POLITIKY (SPP): II – PRIAME

PLATBY POĽNOHOSPODÁROM

Na základe reformy z roku 2003 a preskúmania stavu z roku 2009 sa oddelila
najväčšia časť priamej podpory. Nariadenie (EÚ) č. 1307/2009 predstavuje
jednotný právny základ a komplexný predpis, vďaka ktorému sú priame platby
poľnohospodárom cielenejšie, spravodlivejšie a ekologickejšie.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 až 44 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ); nariadenie (EÚ)
č. 1306/2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549) a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608), ktoré boli zmenené nariadením (EÚ)
č. 2017/2393 (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15) (tzv. súhrnné nariadenie pripojené
k návrhom Komisie na preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici trvania
2014 – 2020).

CIELE

V rámci SPP na obdobie 2014 – 2020 sa zachováva existencia dvoch pilierov
a posilňuje sa prepojenie medzi nimi, čím vzniká celistvejší a jednotnejší prístup, pokiaľ
ide o pomoc poskytovanú v tejto oblasti.

OBSAH NARIADENIA (EÚ) Č. 1307/2013

A. Celkový prehľad: viacúčelový systém priamych platieb
Mechanizmy priamej podpory prešli od „oddelenia priamych platieb“ k ich „zacieleniu“,
výsledkom čoho je systém pozostávajúci zo siedmich viacúčelových platieb, z ktorých
každá má konkrétne ciele: 1) základná platba na hektár, ktorej výška bude
zosúladená podľa hospodárskych alebo administratívnych kritérií na vnútroštátnej
alebo regionálnej úrovni a bude podliehať konvergenčnému procesu (tzv. vnútornému);
2) ekologizačná zložka vo forme dodatočnej podpory na kompenzáciu nákladov na
vytváranie environmentálnych verejných statkov, ktoré trh neodmeňuje; 3) dodatočná
platba mladým poľnohospodárom; 4) redistributívna platba, na základe ktorej sa
môže zvýšiť podpora pre prvé hektáre poľnohospodárskeho podniku; 5) dodatočná
podpora k príjmom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami; 6) podpora viazaná na
výrobu, ktorá je určená niektorým oblastiam alebo niektorým typom poľnohospodárstva
z hospodárskych alebo sociálnych dôvodov; 7) dobrovoľný zjednodušený režim pre
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malých poľnohospodárov, ktorí prijímajú platby nižšie ako 1 250 EUR. Prvé tri zložky
sú pre členské štáty povinné a ďalšie štyri sú dobrovoľné. Členské štáty zo svojich
vnútroštátnych finančných prostriedkov vyhradených na priame platby musia vyčleniť
30 % na ekologizačné platby. Zvyšných 70 % je vyhradených na financovanie
základných platieb po odčítaní všetkých súm použitých na národné rezervy na platobné
nároky (povinne do 3 % prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé krajiny), na doplňujúce
redistributívne platby (do 30 %), platby na podporu mladých poľnohospodárov (do 2 %),
znevýhodnených oblastí (do 5 %) alebo platby viazané na výrobu (do 15 %). Nová
pomoc na hektár je vyhradená len pre aktívnych poľnohospodárov. Táto pomoc je
aj predmetom čiastočnej (tzv. externej) konvergencie medzi členskými štátmi až do
roku 2019.
B. Kľúčové prvky
1. Režim základných platieb/zjednodušenej platby na plochu (povinný pre členské
štáty)
Členské štáty vyčleňujú približne 70 % zo svojho vnútroštátneho rozpočtu na priame
platby na nový režim základných platieb po odčítaní všetkých súm vyčlenených na
mladých poľnohospodárov alebo na iné dobrovoľné platby: znevýhodnené oblasti,
malých poľnohospodárov, redistributívne platby alebo viazané platby. Pre 12 členských
štátov sa konečný termín na režim jednotnej platby na plochu predlžuje do roku 2020.
Čo sa týka tzv. vnútornej konvergencie, tie členské štáty, ktoré si v roku 2013 zachovali
príspevky určené na základe historických súvislostí, musia prejsť na jednotnejšie
platby na hektár. Na tento účel si môžu vybrať z viacerých možností: môžu si
zvoliť vnútroštátny alebo regionálny prístup, na základe ktorého môžu do roku 2019
dosiahnuť vnútroštátnu alebo regionálnu paušálnu sadzbu, alebo zaručiť, aby sa
poľnohospodárskym podnikom s príspevkom menším ako 90 % regionálnej alebo
vnútroštátnej priemernej sadzby tento príspevok postupne zvyšoval, a to pod ďalšou
podmienkou, že do roku 2019 každý poľnohospodár získa platbu zodpovedajúcu
minimálne 60 % regionálnej alebo vnútroštátnej priemernej sadzby. Sumy vyplácané
poľnohospodárom, ktoré prevyšujú regionálnu alebo vnútroštátnu priemernú sadzbu,
sa úmerne upravujú, pričom členské štáty majú možnosť obmedziť prípadné straty na
podpore na 30 %.
2. Mechanizmy redistribúcie základných platieb (nepovinné)
Členské štáty majú právo využiť redistributívnu platbu na prvé hektáre, pričom na ňu
môžu vyčleniť až 30 % vnútroštátneho rozpočtu, a to buď na prvých 30 hektárov, alebo
do priemernej vnútroštátnej rozlohy plochy poľnohospodárskeho podniku, ak prevyšuje
30 hektárov. Ďalšou možnosťou je uplatnenie maximálnej platby na hektár. Členské
štáty, ktoré používajú redistributívne platby, si môžu uplatniť výnimku z povinného
znižovania základných platieb nad 150 000 EUR (minimálne 5 %).
3. Režim na podporu mladých poľnohospodárov (povinný pre členské štáty)
V záujme podpory generačnej obmeny by sa základná platba vyplácaná mladým
poľnohospodárom – novým poľnohospodárom do veku 40 rokov, ktorí začali prevádzku
v predchádzajúcich piatich rokoch – mala zvýšiť o dodatočných 25 % za prvých

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk


Informačné listy o Európskej únii - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

päť rokov od uvedenia do prevádzky. Tento doplnok sa financuje vo výške 2 %
vnútroštátneho rozpočtu. Pre členské štáty je povinný.
4. Ekologizácia (povinná pre členské štáty, ale s pružným uplatňovaním)
Okrem základnej platby alebo jednotnej platby na hektár každý podnik dostane
dodatočnú platbu na hektár za dodržiavanie určitých poľnohospodárskych postupov
prospešných pre klímu a životné prostredie. Členské štáty musia povinne vyčleniť 30 %
svojich vnútroštátnych rozpočtov na pokrytie týchto ekologizačných platieb. Stanovili
sa tri opatrenia:
— diverzifikácia plodín: poľnohospodár musí pestovať aspoň dve rôzne plodiny, ak

rozloha jeho ornej pôdy prekračuje 10 hektárov; ak prekračuje 30 hektárov, musí
pestovať aspoň tri plodiny; hlavná plodina môže pokrývať najviac 75 % ornej pôdy
(dve hlavné plodiny najviac 95 %),

— zachovávanie existujúcich trvalých trávnych porastov,

— vytvorenie oblasti ekologického záujmu, ktorá zodpovedá aspoň 5 % ornej pôdy
poľnohospodárskeho podniku s rozlohou nad 15 hektárov (bez trvalých trávnych
porastov a viacročných plodín): hranice parciel, živé ploty, stromy, pôda ležiaca
úhorom, krajinné prvky, biotopy, nárazníkové zóny, zalesnené oblasti, plodiny,
ktoré viažu dusík.

Nedodržanie požiadaviek ekologizácie bude mať za následok veľmi vysoké
sankcie: S cieľom vyhnúť sa sankcionovaniu poľnohospodárov, ktorí sa už
venujú otázkam životného prostredia a trvalej udržateľnosti, sa v texte počíta
so systémom rovnocennosti ekologizácie, podľa ktorého sa uplatňovanie už
zavedených postupov prínosných pre životné prostredie považuje za splnenie týchto
základných požiadaviek. Napríklad ekologickým poľnohospodárom sa neukladajú
žiadne dodatočné požiadavky, pretože ich postupy už jasne preukázali svoj ekologický
prínos. Nové nariadenie obsahuje zoznam opatrení, ktoré sa považujú za rovnocenné.
5. Viazané platby (pre členské štáty nepovinné)
Na odstránenie prípadných škodlivých účinkov vnútornej konvergencie na mimoriadne
citlivé sektory alebo oblasti môžu členské štáty poskytovať platby viazané na konkrétne
druhy produkcie. Táto možnosť je obmedzená na 8 % výšky vnútroštátneho rozpočtu,
ak už členský štát platí podporu, alebo na 13 %, ak výška danej podpory presahuje 5 %.
Komisia má možnosť prípadne schváliť vyššiu úroveň. Okrem toho je možné poskytnúť
2 % viazanej podpory na bielkovinové plodiny.
6. Oblasti s prírodnými obmedzeniami (znevýhodnené) (dobrovoľná platba)
Členské štáty alebo ich regióny môžu vymedzeným oblastiam s prírodnými
obmedzeniami poskytnúť dodatočnú platbu až do výšky 5 % vnútroštátneho rozpočtu.
7. Aktívni poľnohospodári (povinné pre členské štáty, ale s pružným uplatňovaním)
Na vyriešenie problému, ktorý predstavujú poľnohospodári vykonávajúci v skutočnosti
inú činnosť, a s cieľom napraviť určité právne medzery, ktoré umožňujú spoločnostiam
uchádzať sa o priame platby, hoci ich prvotnou obchodnou činnosťou nie je
poľnohospodárstvo, reforma sprísňuje pravidlá, na základe ktorých sa vymedzuje
aktívny poľnohospodár. Členské štáty musia rešpektovať nový negatívny zoznam
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činností, ktoré treba vylúčiť z poskytovania priamych platieb (môžeme konštatovať, že
súhrnné nariadenie tieto kritériá zmiernilo [nariadenie (EÚ) 2017/2393, Ú. v. EÚ L 350,
29.12.2017, s. 15] (pozri informačný list 3.2.9).
8. Režim pre malých poľnohospodárov (nepovinný)
V rámci novej SPP majú členské štáty možnosť schváliť malým poľnohospodárom
zjednodušený režim v prípade ročnej platby do výšky 1 250 EUR bez ohľadu na veľkosť
poľnohospodárskeho podniku. Účastníci musia spĺňať menej prísne požiadavky
týkajúce sa súladu a sú vyňatí z požiadavky ekologizácie. Celkové náklady na režim
pre malých poľnohospodárov nesmú byť vyššie ako 10 % vnútroštátneho rozpočtu,
okrem prípadu, keď sa členský štát rozhodne poskytnúť malým poľnohospodárom to,
čo by dostali aj bez tohto režimu.
9. Krížové plnenie (povinné)
Ustanovenia o krížovom plnení sa potvrdzujú a zjednodušujú, pričom vyplácanie
priamych platieb sa podmieňuje tým, že poľnohospodári splnia: a) normy
environmentálnych a agronomických podmienok vypracované členskými štátmi
s cieľom obmedziť eróziu pôdy, zachovať štruktúru a obsah organických látok
v pôde a zabezpečiť minimálnu úroveň udržiavania; b) platné európske normy
v oblasti verejného zdravia, zdravia zvierat, životného prostredia a dobrých životných
podmienok zvierat. Pokiaľ poľnohospodár nedodržiava pravidlá krížového plnenia,
priame platby, o ktoré môže požiadať, sa pomerne znížia, a dokonca môžu byť úplne
zrušené.
10. Mechanizmus rozpočtovej a finančnej disciplíny (povinný)
Mechanizmus rozpočtovej disciplíny sa uplatňuje s cieľom udržať výdavky prvého
piliera SPP pod ročnými rozpočtovými stropmi stanovenými vo viacročnom finančnom
rámci (pozri informačný list 1.4.3). Úprava priamych platieb sa navrhne v prípade, ak
sa vo výhľadoch uvedie, že počas určeného obdobia dôjde k prekročeniu všetkých
plánovaných výdavkov. Prípadné zníženie sa nebude vzťahovať na prvých 2 000 EUR
vyplatených každému poľnohospodárovi. Okrem toho budú môcť byť priame platby
predbežne pridelené poľnohospodárom v každom rozpočtovom období znížené
s cieľom naplniť novú rezervu pre trhové krízy až do výšky 400 miliónov EUR (pozri
informačný list 3.2.4).
11. Integrovaný administratívny a kontrolný systém (povinný)
Integrovaný administratívny a kontrolný systém (známy pod anglickou skratkou
IACS) je potvrdený aj posilnený. Zahŕňa minimálne tieto prvky: počítačovú databázu,
identifikačný systém poľnohospodárskych parciel, identifikačný a registračný systém
nárokov na priame platby, integrovaný kontrolný systém a jednotný identifikačný
systém každého poľnohospodára, ktorý predloží žiadosť o poskytnutie podpory.

VYKONÁVANIE SPP NA ROKY 2014 – 2020 A PREDĹŽENIE DO
JANUÁRA 2023

Členské štáty museli v roku 2014 prijať kľúčové rozhodnutia vzhľadom na rôznorodosť
spôsobov uplatňovania nového systému priamych platieb a na manévrovací priestor,
ktorý im ponecháva. Väčšina štátov okrem jedného (Nemecko) má možnosť využívať
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viazané platby s veľmi rôznorodými sadzbami, osem z nich sa rozhodlo uplatňovať
redistributívnu platbu a napokon pätnásť štátov uplatňovalo režim pre malých
poľnohospodárov. Pokiaľ ide o ekologizačné platby, päť členských štátov dalo
poľnohospodárom možnosť plniť niektoré povinnosti uplatňovaním rovnocenných
postupov. Okrem toho pätnásť krajín previedlo sumy medzi dvoma piliermi: čistá
bilancia prevodov z prvého do druhého piliera za celé obdobie predstavovala približne
4 miliardy EUR.
Pokiaľ ide o druhý pilier, Komisia schválila 118 programov rozvoja vidieka. Dvadsať
členských štátov sa rozhodlo vykonávať len jeden národný program, osem sa rozhodlo
využiť viac ako jeden program (čo umožnilo napr. lepšie zohľadniť ich geografickú alebo
administratívnu štruktúru).
Vzhľadom na to, že legislatívne postupy týkajúce sa reformy SPP po roku 2020 neboli
ukončené do 1. januára 2021, spoluzákonodarcovia prijali nariadenie (EÚ) 2020/2220
(Ú. v. EÚ L 437, 28.12.2020), ktorým sa súčasné pravidlá predĺžili o dva roky (do
31. decembra 2022).

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament prijal 13. marca 2013 sériu uznesení o legislatívnych
návrhoch týkajúcich sa SPP po roku 2013 [P7_TA(2013)0084 až P7_TA(2013)0087,
Ú. v. EÚ C 36, 29.1.2016, s. 240 až 704], ktoré poskytli mandát na rokovanie
s Radou. Po viacerých trialógoch sa 26. júna 2013 podarilo dosiahnuť politickú dohodu.
Parlament a Rada však ešte museli prejsť niekoľkými rozhodcovskými konaniami,
aby sa objasnili určité finančné aspekty priamych platieb a rozvoja vidieka. Po
vyriešení týchto otázok Európsky parlament 20. novembra 2013, bezprostredne po
schválení viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, prijal súbor uznesení
[P7_TA(2013)0490 až P7_TA(2013)0494, Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 270 až
280], v ktorých opätovne vyjadril svoje kladné stanovisko k novej SPP. V súvislosti
s preskúmaním viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v polovici trvania
sa pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil Parlament, zlepšili pravidlá týkajúce sa
ekologizačných platieb a platieb pre mladých poľnohospodárov. V októbri 2017 bola
dosiahnutá dohoda s Radou a jej znenie bolo uverejnené v decembri 2017 [nariadenie
(EÚ) 2017/2393, Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15]. Spoluzákonodarcovia už začali
pracovať na reforme režimu priamych platieb po roku 2020. Ich pozmeňujúce návrhy
k legislatívnym návrhom Komisie by mali byť prijaté v rámci trialógov do leta 2021 (pozri
informačný list 3.2.9).

François Nègre
04/2022
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