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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Počas posledných rokov SPP prešla významným procesom reformy. Táto fáza má síce 
zásadný význam pre formovanie budúcnosti najväčšej európskej politiky, nedokáže však 
poskytnúť riadne riešenie hlavných výziev, ktoré sú pred nami. SPP musí pre naše 
spoločenstvo zabezpečiť základné verejné statky: potravinovú bezpečnosť, udržateľný rast, 
a musí poskytnúť konkrétnu odpoveď na environmentálnu a klimatickú krízu. Na 
zabezpečenie týchto cieľov musí SPP primerane podporovať príjmy poľnohospodárov, ako aj 
úroveň zamestnanosti v odvetví poľnohospodárstva, najmä vo vidieckych oblastiach.

Aby to bolo možné, je mimoriadne dôležité, aby sa v rámci SPP zachovala rovnaká úroveň 
financovania v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Vzhľadom na brexit a ďalšie 
globálne núdzové situácie, ktoré si vyžadujú dodatočné prostriedky z rozpočtu EÚ, je potreba 
financovania nových politík pochopiteľná. Nemalo by sa to však diať na úkor jedinej 
a tradičnej spoločnej politiky EÚ, od ktorej sa desaťročia požaduje plnenie nových 
a náročných úloh.

Nový návrh Komisie zavádza nový model založený na deviatich cieľoch a kladie dôraz na 
ciele politiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Navrhujem zmeniť dva 
z deviatich cieľov, aby boli viac v súlade so súčasnými právnymi predpismi v oblasti 
životného prostredia. V návrhu sa vymedzuje nová paradigma, ktorá členským štátom 
ponecháva prostredníctvom ich strategických plánov viac flexibility, ako aj posun smerom 
k politike založenej na výkonnosti.

Spravodajca síce víta novú, posilnenú podmienenosť a potenciál povinného ekologického 
systému, ktorý by mohol odmeňovať tých poľnohospodárov, ktorí konkrétne prispievajú 
k plneniu klimatických a environmentálnych cieľov EÚ a národných cieľov, domnieva sa 
však, že tento nový návrh členským štátom ponecháva veľký priestor na vlastné uváženie, 
pokiaľ ide o vynakladanie zdrojov a stanovovanie úrovne ambícií. To by, žiaľ, mohlo viesť 
k situácii, že budeme mať 27 poľnohospodárskych politík, a tým sa stratí spoločná „duša“ 
SPP. Preto má spravodajca v úmysle posilniť spoločné aspekty návrhu, doplniť niekoľko 
prvkov do základného aktu a obmedziť priestor na vlastné uváženie členských štátov. 
Spravodajca sa domnieva, že určitý stupeň flexibility je samozrejme pozitívny a v súlade 
so zásadou subsidiarity. Nemali by sme však dopustiť, aby členské štáty formovali budúcnosť 
poľnohospodárstva rôznymi smermi a aby k poľnohospodárom v prípade rovnakej práce 
a rovnakých činností pristupovali úplne rozdielne.

Okrem toho nová SPP zameraná na výkonnosť si vyžaduje pevný rámec, ktorý umožní riadne 
posúdiť a monitorovať výkonnosť politiky vo vzťahu ku konkrétnym cieľom jednotlivých 
členských štátov. V tejto súvislosti by sme mali byť veľmi opatrní, mali by sme sa vyhnúť 
medzerám, a tak zabezpečiť dôslednú zodpovednosť za výdavky a výsledky. 

Okrem toho sa v návrhu počíta aj s tým, že členským štátom sa poskytne určitá miera 
flexibility, pokiaľ ide o presuny medzi pridelenými prostriedkami. Až 15 % priamych platieb 
možno presunúť do prostriedkov pridelených z EPFRV a naopak. Na intervencie v oblasti 
environmentálnych a klimatických cieľov možno presunúť vyšší percentuálny podiel len 
z prvého do druhého piliera. Podľa spravodajcu je efektívnejšie umožniť presuny len z prvého 
do druhého piliera.
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Vždy by sme mali mať na pamäti, že výzvou budúcnosti bude nielen produkovať väčšie 
množstvá bezpečných a kvalitných poľnohospodárskych výrobkov, ale produkovať potraviny 
efektívnejšie a udržateľnejšie a zároveň zaručiť konkurencieschopnosť našich 
poľnohospodárov, a teda im poskytnúť spravodlivú ekonomickú kompenzáciu 
za environmentálne služby, ktoré poskytujú spoločnosti. V tomto smere spravodajca víta 
zameranie na mladých ľudí. Je pevne presvedčený o tom, že stredobodom SPP po roku 2020 
musia byť mladí ľudia: bez dôraznejších opatrení v tomto smere európske poľnohospodárstvo 
– a nielen to – nemá budúcnosť.

Na záver by chcel spravodajca zdôrazniť, že Parlament musí prijať rozhodnutie v čase, keď sa 
blíži koniec jeho volebného obdobia. Parlament samozrejme má v úmysle dokončiť 
prebiehajúcu legislatívnu činnosť vrátane tohto dôležitého právneho predpisu, hoci už na to 
nemá veľa času a hoci vzhľadom na prebiehajúce rokovania nie je jasné, aké finančné krytie 
bude mať SPP k dispozícii v novom viacročnom finančnom rámci. Vymedzenie podrobností 
takejto politiky bez toho, aby bol známy presný objem dostupných zdrojov, nie je ľahká 
úloha. Preto spravodajca považuje za vhodné odložiť dátum nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia na rok 2023, čo by umožnilo hladký prechod od súčasnej SPP k novému modelu 
budúcnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Je nanajvýš dôležité, aby sa 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2021 – 2027 pre SPP zachovala rovnaká 
úroveň financovania, ako je vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Model vykonávania by nemal viesť 
k situácii, že budeme mať 27 rozličných 
vnútroštátnych poľnohospodárskych 
politík, čo by ohrozilo spoločného ducha 
SPP a spôsobilo deformácie. Členským 
štátom by sa mal ponechať určitý stupeň 
flexibility v rámci pevného spoločného 
regulačného rámca.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) V súvislosti s intenzívnejšou 
orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo 
v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva“ môže trhová 
expozícia, zmena klímy a súvisiaca 
pravidelnosť a závažnosť extrémnych 
poveternostných udalostí, ako aj sanitárne 
a rastlinolekárske krízy mať za následok 
riziko v podobe cenovej volatility 
a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci 
sú poľnohospodári v konečnom dôsledku 
zodpovední za zostavenie vlastných 
stratégií svojich podnikov, by sa mal 
stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie 
primeraného riadenia rizík. Členské štáty 
a poľnohospodári by preto mali mať 
možnosť na budovanie kapacít využívať 
platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni 
Únie, ktorej účelom je poskytovať 
poľnohospodárom primerané finančné 
nástroje na investovanie a prístup 
k prevádzkovému kapitálu, odbornej 
príprave, prenosu poznatkov 
a poradenstvu.

(15) V súvislosti s intenzívnejšou 
orientáciou SPP na trh, ako sa načrtlo 
v oznámení o „Budúcnosti potravinárstva 
a poľnohospodárstva“ môže trhová 
expozícia, obchodné dohody s tretími 
krajinami, zmena klímy a súvisiaca 
pravidelnosť a závažnosť extrémnych 
poveternostných udalostí, ako aj sanitárne 
a rastlinolekárske krízy mať za následok 
riziko v podobe cenovej volatility 
a zvýšeného tlaku na príjmy. A preto, hoci 
sú poľnohospodári v konečnom dôsledku 
zodpovední za zostavenie vlastných 
stratégií svojich podnikov, by sa mal 
stanoviť dôsledný rámec na zabezpečenie 
primeraného riadenia rizík. Členské štáty 
a poľnohospodári by preto mali mať 
možnosť na budovanie kapacít využívať 
platformu riadenia rizík zriadenú na úrovni 
Únie, ktorej účelom je poskytovať 
poľnohospodárom primerané finančné 
nástroje na investovanie a prístup 
k prevádzkovému kapitálu, odbornej 
príprave, prenosu poznatkov 
a poradenstvu.
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Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) SPP by mala zaručiť, že členské 
štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám 
a rešpektovať skutočné okolnosti 
poľnohospodárov, a tak zintenzívniť 
dosahovanie výsledkov v oblasti životného 
prostredia. Členské štáty by v rámci 
priamych platieb v strategických plánoch 
SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické 
režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa 
mali úplne koordinovať s inými 
relevantnými intervenciami. Vymedziť by 
ich mali ako platbu poskytovanú buď ako 
odmena za podnecovanie a poskytovanie 
verejných statkov prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov
prospešných pre klímu a životné prostredie 
alebo ako kompenzácia za zavedenie 
takýchto postupov. V oboch prípadoch by 
mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť 
SPP v oblasti životného prostredia a klímy, 
a teda by sa mali skoncipovať tak, aby 
presahovali rámec povinných požiadaviek 
ukotvených v systéme kondicionality. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť 
ekologické režimy pre poľnohospodárske 
postupy, ako napríklad zlepšené 
obhospodarovanie trvalých pasienkov 
a krajinných prvkov a ekologické 
poľnohospodárstvo. Tieto režimy takisto 
môžu zahŕňať „režimy vstupnej úrovne“, 
ktoré môžu byť podmienkou prijatia 
ambicióznejších záväzkov v oblasti rozvoja 
vidieka.

(31) SPP by mala zaručiť, že členské 
štáty dokážu vyhovieť miestnym potrebám 
a rešpektovať skutočné okolnosti 
poľnohospodárov, a tak zintenzívniť 
dosahovanie výsledkov v oblasti životného 
prostredia. Členské štáty by v rámci 
priamych platieb v strategických plánoch 
SPP mali zriadiť dobrovoľné ekologické 
režimy pre poľnohospodárov, ktoré by sa 
mali úplne koordinovať s inými 
relevantnými intervenciami. Vymedziť by 
ich mali ako platbu poskytovanú buď ako 
odmena za podnecovanie a poskytovanie 
verejných statkov prostredníctvom 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné prostredie 
alebo ako kompenzácia za zavedenie 
takýchto postupov. V oboch prípadoch by 
mali byť prejavom úsilia zlepšiť výkonnosť 
SPP v oblasti životného prostredia a klímy, 
a teda by sa mali skoncipovať tak, aby 
presahovali rámec povinných požiadaviek 
ukotvených v systéme kondicionality. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť 
ekologické režimy pre poľnohospodárske 
postupy, ako napríklad zlepšené 
obhospodarovanie trvalých pasienkov 
a trvalých krajinných prvkov, a ekologické 
poľnohospodárstvo by sa malo 
podporovať prostredníctvom ekologických 
systémov, a to na základe zoznamu 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné 
prostredie, ktorý zostavila Komisia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Opatrenia lesného hospodárstva by 
mali prispievať k vykonávaniu stratégie 
lesného hospodárstva Únie a byť založené 
programoch pre lesy členských štátov na 
vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
vychádzať z nariadenia o začlenení emisií 
skleníkových plynov a odstraňovaní 
z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní 
pôdy a z lesného hospodárstva do rámca 
politík v oblasti klímy a energetiky na rok 
2030 [nariadenie LULUCF ] a zo záväzkov 
prijatých na Ministerskej konferencii 
o ochrane lesov v Európe. Intervencie by 
mali byť založené na plánoch 
obhospodarovania lesov alebo 
rovnocenných nástrojoch a môžu zahŕňať 
rozvoj lesných oblastí a udržateľné 
obhospodarovanie lesov vrátane 
zalesňovania pôdy a tvorby a regenerácie 
agrolesníckych systémov; ochranu, obnovu 
a zlepšenie lesných zdrojov, pričom sa 
zohľadňujú potreby spojené s adaptáciou; 
investovanie do zaručenia a zlepšenia 
ochrany lesov a ich odolnosti 
i poskytovanie lesných ekosystémových 
klimatických služieb a opatrenia 
a investície na podporu energie 
z obnoviteľných zdrojov 
a biohospodárstva.

(39) Opatrenia lesného hospodárstva by 
mali prispievať k vykonávaniu stratégie 
lesného hospodárstva Únie a byť založené 
programoch pre lesy členských štátov na 
vnútroštátnej alebo nižšej úrovni alebo 
rovnocenných nástrojoch, ktoré by mali 
vychádzať z nariadenia o začlenení emisií 
skleníkových plynov a odstraňovaní 
z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní 
pôdy a z lesného hospodárstva do rámca 
politík v oblasti klímy a energetiky na rok 
2030 [nariadenie LULUCF ] a zo záväzkov 
prijatých na Ministerskej konferencii 
o ochrane lesov v Európe. Intervencie by 
mali byť založené na plánoch 
obhospodarovania lesov alebo 
rovnocenných nástrojoch a môžu zahŕňať 
rozvoj lesných oblastí a udržateľné 
obhospodarovanie lesov vrátane 
zalesňovania pôdy, prevencie požiarov
a tvorby a regenerácie agrolesníckych 
systémov; ochranu, obnovu a zlepšenie 
lesných zdrojov, pričom sa zohľadňujú 
potreby spojené s adaptáciou; investovanie 
do zaručenia a zlepšenia ochrany lesov 
a ich odolnosti i poskytovanie lesných 
ekosystémových klimatických služieb 
a opatrenia a investície na podporu energie 
z obnoviteľných zdrojov a
biohospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 47
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(47) Typy intervencií vo forme 
priamych platieb a sektorových typov 
intervencií by sa naďalej mali financovať 
z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja 
vidieka by sa zas naďalej mali financovať 
z EPFRV, ako sa opisuje v tomto 
nariadení. Pravidlá finančného riadenia 
SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý 
z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti 
z nich podporované, pričom treba 
zohľadniť skutočnosť, že nový model 
vykonávania poskytuje členským štátom 
viac flexibility a subsidiarity pri 
dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií 
podľa tohto nariadenia by sa mali 
vzťahovať na obdobie od 1. januára 2021
do 31. decembra 2027.

(47) Typy intervencií vo forme 
priamych platieb a sektorových typov 
intervencií by sa naďalej mali financovať 
z EPZF, typy intervencií v záujme rozvoja 
vidieka by sa zas naďalej mali financovať 
z EPFRV, ako sa opisuje v tomto 
nariadení. Pravidlá finančného riadenia 
SPP by sa mali stanoviť osobitne pre každý 
z týchto dvoch fondov, ako aj pre činnosti 
z nich podporované, pričom treba 
zohľadniť skutočnosť, že nový model 
vykonávania poskytuje členským štátom 
viac flexibility a subsidiarity pri 
dosahovaní ich cieľov. Typy intervencií 
podľa tohto nariadenia by sa mali 
vzťahovať na obdobie od 1. januára 2023
do 31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) Za riadenie a vykonávanie každého 
strategického plánu by mal byť 
zodpovedný riadiaci orgán. Jeho povinnosti 
by sa mali špecifikovať v tomto nariadení. 
Riadiaci orgán by mal mať možnosť 
delegovať časť svojich povinností, pričom 
si ponechá zodpovednosť za efektívnosť 
a správnosť riadenia. Členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby pri riadení a vykonávaní 
strategických plánov SPP boli chránené 
finančné záujmy Únie v súlade 
s [nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) X] [nové nariadenie 
o rozpočtových pravidlách] a s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) X 
[nové horizontálne nariadenie].

(69) Za riadenie a vykonávanie každého 
strategického plánu by mal byť 
zodpovedný riadiaci orgán. Ak sa však 
prvky týkajúce sa politiky rozvoja vidieka 
regionalizujú, členské štáty by mali mať 
možnosť zriadiť regionálne riadiace 
orgány. Ich povinnosti by sa mali 
špecifikovať v tomto nariadení. Riadiaci 
orgán by mal mať možnosť delegovať časť 
svojich povinností, pričom si ponechá 
zodpovednosť za efektívnosť a správnosť 
riadenia. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby pri riadení a vykonávaní strategických 
plánov SPP boli chránené finančné záujmy 
Únie v súlade s [nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) X] 
[nové nariadenie o rozpočtových 
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pravidlách] a s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) X [nové 
horizontálne nariadenie].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) V záujme zabezpečenia právnej
istoty, ochrany práv poľnohospodárov 
a zaručenia bezproblémového, 
koherentného a efektívneho fungovania 
intervencií vo forme priamych platieb by 
sa na Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel 
podmieňujúcich poskytovanie platieb 
používaním certifikovaných semien odrôd 
konopy siatej a postupu určovania odrôd 
konopy a overenia ich obsahu 
tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu a určité súvisiace prvky vzhľadom na 
požiadavky oprávnenosti; pravidiel obsahu 
nahlásenia platobných nárokov 
a požiadaviek ich aktivácie; ďalších 
pravidiel ekologických režimov; opatrení 
na zabránenie tomu, aby prijímatelia 
viazanej podpory príjmov, ktorí sú 
vystavení štrukturálnej nerovnováhe trhu 
v určitom sektore vrátane rozhodnutia, že 
možno pokračovať vo vyplácaní takejto 
podpory do roku 2027 na základe jednotiek 
produkcie, na ktoré bola podpora 
poskytnutá v minulom referenčnom 
období; pravidiel 
a podmienokpovoľovania plôch a odrôd na 
účely osobitnej platby na bavlnu a pravidlá 
a podmienky udeľovania danej pomoci.

(83) V záujme zabezpečenia právnej 
istoty, ochrany práv poľnohospodárov 
a zaručenia bezproblémového, 
koherentného a efektívneho fungovania 
intervencií vo forme priamych platieb by 
sa na Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať určité akty týkajúce sa pravidiel 
podmieňujúcich poskytovanie platieb 
používaním certifikovaných semien odrôd 
konopy siatej a postupu určovania odrôd 
konopy a overenia ich obsahu 
tetrahydrokanabinolu; pravidiel dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu a určité súvisiace prvky vzhľadom na 
požiadavky oprávnenosti; pravidiel obsahu 
nahlásenia platobných nárokov 
a požiadaviek ich aktivácie; ďalších 
pravidiel ekologických režimov vrátane 
zostavenia zoznamu poľnohospodárskych 
postupov prospešných pre klímu a životné 
prostredie, opatrení na zabránenie tomu, 
aby prijímatelia viazanej podpory príjmov, 
ktorí sú vystavení štrukturálnej 
nerovnováhe trhu v určitom sektore vrátane 
rozhodnutia, že možno pokračovať vo 
vyplácaní takejto podpory do roku 2027 na 
základe jednotiek produkcie, na ktoré bola 
podpora poskytnutá v minulom 
referenčnom období; pravidiel 
a podmienok povoľovania plôch a odrôd 
na účely osobitnej platby na bavlnu 
a pravidlá a podmienky udeľovania danej 
pomoci.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 93

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(93) S cieľom zabezpečiť právnu istotu 
a kontinuitu by sa osobitné ustanovenia 
v prípade Chorvátska týkajúce sa 
postupného zavádzania priamych platieb 
a doplnkových vnútroštátnych priamych 
platieb v rámci mechanizmu postupného 
zavádzania mali uplatňovať do 1. januára 
2021,

(93) S cieľom zabezpečiť právnu istotu 
a kontinuitu by sa osobitné ustanovenia 
v prípade Chorvátska týkajúce sa 
postupného zavádzania priamych platieb 
a doplnkových vnútroštátnych priamych 
platieb v rámci mechanizmu postupného 
zavádzania mali uplatňovať do 1. januára 
2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
podporu Únie financovanú z EPZF 
a EPFRV poskytovanú na intervencie 
špecifikované v strategickom pláne SPP, 
ktorý zostavili členské štáty a schválila 
Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 
1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na 
podporu Únie financovanú z EPZF 
a EPFRV poskytovanú na intervencie 
špecifikované v strategickom pláne SPP, 
ktorý zostavili členské štáty a schválila 
Komisia a ktorý sa vzťahuje na obdobie od 
1. januára 2023 do 31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) „trvalý trávny porast a trvalé 
pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny 
porast“) sú pôda využívaná na pestovanie 
tráv alebo iných rastlinných krmív 
(samovysiatych) alebo pestovaných 
(siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému 
striedania plodín v podniku päť alebo viac 
rokov. Môžu sem patriť aj iné druhy, ako 
napríklad kry a/alebo stromy, ktoré sa 
môžu spásať alebo slúžiť na výrobu 
krmív;

iii) „trvalý trávny porast a trvalé 
pasienky“ (spolu ďalej len „trvalý trávny 
porast“) sú pôda využívaná na pestovanie 
tráv alebo iných rastlinných krmív 
(samovysiatych) alebo pestovaných 
(siatych), ktorá nebola zahrnutá do systému 
striedania plodín v podniku päť alebo viac 
rokov, ako aj pôda, ktorá nebola preoraná 
päť alebo viac rokov; patria sem aj iné 
druhy, ako napríklad kry a/alebo stromy, 
ktoré sa môžu spásať, a iné druhy, ako 
napríklad kry a/alebo stromy, ktoré slúžia 
na výrobu krmív, pod podmienkou, 
že prevládajú trávy a iné rastlinné krmivá.

Členské štáty sa môžu takisto rozhodnúť, 
že za trvalý trávny porast budú považovať:

a) pôdu, ktorú možno spásať a ktorá je 
súčasťou zaužívaných miestnych 
postupov, pri ktorých trávy a iné rastlinné 
krmivo tradične na spásaných plochách 
neprevládajú, a/alebo

b) pôdu, ktorú možno spásať a na ktorej 
na spásaných plochách neprevládajú 
trávy a iné rastlinné krmivá alebo sa 
vôbec nevyskytujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) podporovať udržateľný rozvoj
a efektívne riadenie prírodných zdrojov, 
ako sú voda, pôda a vzduch;

e) prispievať k ochrane a zlepšovaniu 
kvality ovzdušia a vody a podporovať 
udržateľnejšie využívanie vody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) prispieť k ochrane biodiverzity, 
zlepšiť ekosystémové služby a zachovať 
biotopy a krajinné oblasti;

f) prispievať k ochrane a zlepšovaniu 
pôdy, biodiverzity a ekosystémových 
služieb vo vidieckych oblastiach a k 
ochrane chránených biotopov a druhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
všetka poľnohospodárska pôda vrátane 
pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely 
produkcie, bola udržiavaná v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave. Členské štáty vymedzia pre 
prijímateľov na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni minimálne normy 
týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu v súlade 
s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza 
v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti 
dotknutých oblastí vrátane pôdnych 
a klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov, využitia 
pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych 
postupov a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
všetka poľnohospodárska pôda vrátane 
pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely 
produkcie, bola udržiavaná v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave. Členské štáty vymedzia pre 
prijímateľov na vnútroštátnej alebo 
regionálnej úrovni minimálne normy 
týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu v súlade 
s hlavnými cieľmi noriem, ako sa uvádza 
v prílohe III, pričom zohľadnia osobitosti 
dotknutých oblastí vrátane pôdnych 
a klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov, využitia 
pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych 
postupov a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov. Členské štáty stanovia aj 
osobitné požiadavky týkajúce sa ochrany 
druhov a biotopov súvisiacich s 
poľnohospodárstvom v zmysle smernice 
2009/147/ES a smernice 92/43/EHS.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu vzhľadom na 
hlavné ciele stanovené v prílohe III 
stanoviť ďalšie normy dodatočne 
k normám stanoveným v uvedenej prílohe 
na účely hlavných cieľov. Nevymedzia
však iné minimálne normy na účely iných 
hlavných cieľov než sú hlavné ciele 
stanovené v prílohe III.

2. Členské štáty nevymedzia iné 
minimálne normy na účely iných hlavných 
cieľov než sú hlavné ciele stanovené 
v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 138 
dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá 
dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu vrátane 
stanovenia prvkov systému podielu 
trvalého trávneho porastu, referenčného 
roku a miery konverzie v rámci GAEC 1, 
ako sa uvádza v prílohe III, formátu 
a dodatočných minimálnych prvkov
a funkcionalít nástroja udržateľnosti 
poľnohospodárskeho podniku pre živiny.

4. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 138 
dopĺňajúce toto nariadenie o pravidlá 
dobrého poľnohospodárskeho 
a environmentálneho stavu v prípadoch 
vyššej moci, ako sú prírodné katastrofy, 
epidémie a choroby rastlín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytujú podporu na 
dobrovoľné režimy v záujme klímy 
a životného prostredia (ekologické režimy) 
za podmienok stanovených v tomto článku 
a ako bližšie špecifikujú vo svojich 
strategických plánoch SPP.

1. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zostavia zoznam
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné 
prostredie.

3. Komisia prijme delegovaný akt v 
súlade s článkom 138 na doplnenie tohto 
nariadenia zostavením zoznamu 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné 
prostredie, pričom zohľadní podmienky 
uvedené v odseku 4 tohto článku. Členské 
štáty vypracujú vnútroštátne zoznamy 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné 
prostredie, ktoré vyberú spomedzi 
postupov vymedzených Komisiou v tomto 
delegovanom akte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o ciele uvedené 
v článku 42 písm. a) až h), členské štáty si 
v strategických plánoch SPP zvolia jeden
alebo viaceré z týchto typov intervencií:

1. Pokiaľ ide o ciele uvedené 
v článku 42 písm. a) až h), členské štáty si 
v strategických plánoch SPP zvolia tri
alebo viaceré z týchto typov intervencií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) investície do hmotných 
a nehmotných aktív, zamerané 
predovšetkým na úsporu vody, úsporu 
energie, ekologické obaly a znižovanie 
objemu odpadu;

a) investície do hmotných 
a nehmotných aktív, zamerané 
predovšetkým na úsporu vody, úsporu 
energie, ekologické obaly, znižovanie 
objemu odpadu a monitorovanie výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) poradenské služby a technická 
pomoc, predovšetkým v otázkach 
udržateľných techník ochrany proti 
škodcom, udržateľného používania 
pesticídov a adaptácie na zmenu klímy a jej 
zmiernenia;

o) poradenské služby a technická 
pomoc, predovšetkým v otázkach udržania 
a zvýšenia kvality výrobkov, zlepšenia 
trhových podmienok, udržateľných techník 
ochrany proti škodcom, udržateľného 
používania pesticídov a adaptácie na 
zmenu klímy a jej zmiernenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmeno p a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pa) činnosti zamerané na zlepšovanie 
kvality prostredníctvom inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) stiahnutie výrobkov z trhu na 
bezplatnú distribúciu alebo iné účely;

d) stiahnutie výrobkov z trhu na 
bezplatnú distribúciu alebo iné účely
vrátane nákladov na spracovanie 
výrobkov stiahnutých z trhu pred ich 
distribúciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty si za každý cieľ 
vybratý z cieľov stanovených v článku 51 
vo svojich strategických plánoch SPP 
zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov 
intervencií:

1. Členské štáty si za každý cieľ 
vybratý z cieľov stanovených v článku 51 
vo svojich strategických plánoch SPP 
zvolia dva alebo viaceré z týchto typov 
intervencií:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát uvedený v článku 82 
ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP 
vymedzí jeden alebo viacero typov 
intervencií uvedených v článku 60 
v záujme sledovania cieľov zvolených 
v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených 
typov intervencií vymedzí konkrétne 
intervencie. Členský štát uvedený v článku 
82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne 
SPP odôvodní výber cieľov, typov 
intervencií a intervencií na dosiahnutie 
predmetných cieľov.

2. Členský štát uvedený v článku 82 
ods. 3 vo svojom strategickom pláne SPP 
vymedzí dva alebo viacero typov 
intervencií uvedených v článku 60 
v záujme sledovania cieľov zvolených 
v súlade s odsekom 1. V rámci zvolených 
typov intervencií vymedzí konkrétne 
intervencie. Členský štát uvedený v článku 
82 ods. 3 vo svojom strategickom pláne 
SPP odôvodní výber cieľov, typov 
intervencií a intervencií na dosiahnutie 
predmetných cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedené v článku 82 
ods. 4 si v záujme sledovania cieľov 
uvedených v článku 56 vo svojich 
strategických plánoch SPP zvolia jeden 
alebo viacero typov intervencií uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typov 
intervencií vymedzia konkrétne 
intervencie.

1. Členské štáty uvedené v článku 82 
ods. 4 si v záujme sledovania cieľov 
uvedených v článku 56 vo svojich 
strategických plánoch SPP zvolia dva alebo 
viacero typov intervencií uvedených 
v článku 60. V rámci zvolených typov 
intervencií vymedzia konkrétne 
intervencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) podpora, vývoj a zavádzanie 
spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné 
prostredie, noriem v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat, metód 
pestovania odolných proti škodcom, ktoré 
rešpektujú životné prostredie, výrobných 
techník a výrobných metód šetrných 
k životnému prostrediu, využívania 
a riadenia vedľajších produktov a odpadu, 
ktoré rešpektujú životné prostredie, 
udržateľného využívania prírodných 
zdrojov, najmä so zameraním na ochranu 
vody, pôdy a iných prírodných zdrojov; 
tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);

d) podpora, vývoj a zavádzanie 
spôsobov výroby, ktoré rešpektujú životné 
prostredie, noriem v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat, metód 
pestovania odolných proti škodcom, ktoré 
rešpektujú životné prostredie, výrobných 
techník a výrobných metód šetrných 
k životnému prostrediu, využívania 
a riadenia vedľajších produktov a odpadu, 
ktoré rešpektujú životné prostredie, 
udržateľného využívania prírodných 
zdrojov, najmä so zameraním na ochranu 
vody, pôdy a iných prírodných zdrojov, 
znižovanie emisií a energetická účinnosť; 
tieto ciele súvisia so špecifickými cieľmi 
uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. e) a f);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o ciele uvedené 
v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si 
vo svojich strategických plánoch SPP 
zvolia jeden alebo viaceré z týchto typov 
intervencií:

1. Pokiaľ ide o ciele uvedené 
v článku 59 písm. a) až g), členské štáty si 
vo svojich strategických plánoch SPP 
zvolia dva alebo viaceré z týchto typov 
intervencií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) akcie na zvýšenie udržateľnosti e) akcie na zvýšenie udržateľnosti 
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a efektívnosti dopravy a skladovania 
výrobkov v jednom alebo vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 40 písm. f);

a efektívnosti dopravy a skladovania 
výrobkov v jednom alebo vo viacerých 
sektoroch uvedených v článku 39 písm. f);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vytvorenie a/alebo doplnenie 
vzájomných fondov zo strany organizácií 
výrobcov uznaných podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013;

a) vytvorenie a/alebo doplnenie 
vzájomných fondov alebo iných fondov na 
riadenie rizika zo strany organizácií 
výrobcov uznaných podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) záväzky týkajúce sa aspektu
životného prostredia, klímy a iné záväzky 
riadenia;

a) záväzky týkajúce sa riadenia
životného prostredia a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) iné záväzky;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) znevýhodnenia súvisiace 
s konkrétnou oblasťou vyplývajúce 
z určitých povinných požiadaviek;

c) znevýhodnenia súvisiace s
konkrétnou oblasťou vyplývajúce z
povinností podľa smernice o sústave 
Natura 2000 a rámcovej smernice o vode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty poskytnú platby len 
tým poľnohospodárom a iným 
prijímateľom, ktorí dobrovoľne prijmú 
záväzky riadenia, ktoré sa považujú za 
prospešné na dosahovanie špecifických 
cieľov stanovených v článku 6 ods. 1.

4. Členské štáty poskytnú platby len 
tým poľnohospodárom a iným 
prijímateľom, ktorí dobrovoľne prijmú 
záväzky riadenia, ktoré sa považujú za 
prospešné na dosahovanie špecifických 
cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. 
d), pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy 
a jej zmiernenie a písm. e), f) a i) tohto 
článku, pokiaľ ide o dobré životné 
podmienky zvierat.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty v rámci tohto typu 5. Členské štáty v rámci tohto typu 
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intervencií poskytujú len platby vzťahujúce 
sa na záväzky, ktoré:

intervencií pre poľnohospodárske oblasti 
poskytujú len platby vzťahujúce sa na 
záväzky, ktoré:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Ak sa podpora v rámci tohto typu 
intervencií poskytuje na 
agroenvironmentálno-klimatické záväzky, 
záväzky konvertovať na postupy a metódy 
ekologického poľnohospodárstva alebo ich 
udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) 
č. 834/2007, a lesnícko-environmentálne 
a klimatické služby, členské štáty zavedú 
platby na hektár.

9. Ak sa podpora v rámci tohto typu 
intervencií poskytuje na 
agroenvironmentálno-klimatické záväzky, 
záväzky konvertovať na postupy a metódy 
ekologického poľnohospodárstva alebo ich 
udržať, ako sa stanovuje v nariadení (ES) 
č. 834/2007, členské štáty zavedú platby na 
hektár.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Pokiaľ ide o podporu na 
ekologické poľnohospodárstvo podľa 
tohto článku, platby sú určené skutočným 
poľnohospodárom vymedzeným v súlade 
s článkom 4 ods. 1 písm. d).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu poskytnúť 
platby v rámci tohto typu intervencií iba na 
to, aby prijímateľom kompenzovali všetky 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
v dôsledku prírodných alebo iných 
prekážok súvisiacich s konkrétnou 
oblasťou v príslušnej oblasti.

3. Členské štáty môžu poskytnúť 
platby v rámci tohto typu intervencií iba na 
to, aby prijímateľom kompenzovali 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
v dôsledku prírodných alebo iných 
prekážok súvisiacich s konkrétnou 
oblasťou v príslušnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu poskytnúť 
platby v rámci tohto typu intervencií iba na 
to, aby prijímateľom kompenzovali všetky 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
v dôsledku znevýhodnení súvisiacich 
s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.

4. Členské štáty môžu poskytnúť 
platby v rámci tohto typu intervencií iba na 
to, aby prijímateľom kompenzovali 
dodatočné náklady a stratu príjmu 
v dôsledku znevýhodnení súvisiacich 
s konkrétnou oblasťou v príslušnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak do 31. decembra 2021 nebola uzavretá 
dohoda o príspevku podľa článku [9] 
[nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa 
sumy uvedenej v odseku 1, členský štát 
v súlade s článkom 107 predloží žiadosť 
o zmenu strategického plánu SPP na 

Ak do 31. decembra 2022 nebola uzavretá 
dohoda o príspevku podľa článku [9] 
[nariadenia o fonde InvestEU] týkajúca sa 
sumy uvedenej v odseku 1, členský štát 
v súlade s článkom 107 predloží žiadosť 
o zmenu strategického plánu SPP na 
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použitie zodpovedajúcej sumy. použitie zodpovedajúcej sumy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) najviac 15 % alokácie členského 
štátu na priame platby podľa prílohy IV po 
odpočítaní alokácií na bavlnu stanovených 
v prílohe VI za kalendárne roky 2021 až 
2026 k alokáciám EPFRV určeným 
členskému štátu vo finančných rokoch 
2022 – 2027  alebo

a) najviac 15 % alokácie členského 
štátu na priame platby podľa prílohy IV po 
odpočítaní alokácií na bavlnu stanovených 
v prílohe VI za kalendárne roky 2021 až 
2026 k alokáciám EPFRV určeným 
členskému štátu vo finančných rokoch 
2023 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) najviac 15 % alokácie EPFRV 
určenej členskému štátu vo finančných 
rokoch 2022 – 2027 k alokáciám 
členského štátu na priame platby uvedenej 
v prílohe IV na kalendárne roky 2021 až 
2026.

b) nie sú povolené žiadne presuny
alokácie EPFRV určenej členskému štátu 
k alokáciám členského štátu na priame 
platby uvedenej v prílohe IV.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Percentuálny podiel prevodu alokácie 
členského štátu na priame platby k jeho 
alokácii EPFRV uvedený v prvom 
pododseku možno zvýšiť o:

Percentuálny podiel prevodu alokácie 
členského štátu na priame platby k jeho 
alokácii EPFRV uvedený v prvom 
pododseku možno dodatočne zvýšiť o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý strategický plán SPP sa vzťahuje na 
obdobie od 1. januára 2021 do 
31. decembra 2027.

Každý strategický plán SPP sa vzťahuje na 
obdobie od 1. januára 2023 do 
31. decembra 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 121 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 15. februára 2023 a do 
15. februára každého nasledujúceho roka 
až do roku 2030 vrátane členské štáty 
predložia Komisii výročnú správu 
o výkonnosti, ktorá opisuje vykonávanie 
jednotlivých strategických plánov SPP 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 
Správa predložená v roku 2023 sa vzťahuje 
na rozpočtové roky 2021 a 2022. V prípade 
priamych platieb, ako sa uvádza v hlave III 
kapitole II, sa správa sa vzťahuje iba na 
rozpočtový rok 2022.

1. Do 15. februára 2025 a do 
15. februára každého nasledujúceho roka 
až do roku 2030 vrátane členské štáty 
predložia Komisii výročnú správu 
o výkonnosti, ktorá opisuje vykonávanie 
jednotlivých strategických plánov SPP 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku. 
Správa predložená v roku 2025 sa vzťahuje 
na rozpočtové roky 2023 a 2024. V prípade 
priamych platieb, ako sa uvádza v hlave III 
kapitole II, sa správa sa vzťahuje iba na 
rozpočtový rok 2024.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 124 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na základe preskúmania 
výkonnosti za rok 2026 sa výkonnostný 
bonus zrazený z alokácie členského štátu 
udelenej na základe článku 123 druhého 
odseku pripíše tomuto členskému štátu, ak 
ukazovatele výsledku uplatňované na 
špecifické environmentálne a klimatické 
ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. d), 
e) a f) a zahrnuté do jeho strategického 
plánu SPP dosiahli aspoň 90 % cieľovej 
hodnoty na rok 2025.

1. Na základe preskúmania 
výkonnosti za rok 2026 sa výkonnostný 
bonus zrazený z alokácie členského štátu 
udelenej na základe článku 123 druhého 
odseku pripíše tomuto členskému štátu, ak 
ukazovatele vplyvu uplatňované na 
špecifické environmentálne a klimatické
ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. d), 
e) a f) a zahrnuté do jeho strategického 
plánu SPP dosiahli aspoň 90 % cieľovej 
hodnoty na rok 2025.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 140 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa zrušuje 
s účinnosťou od 1. januára 2021.

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa zrušuje 
s účinnosťou od 1. januára 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 140 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bude sa však naďalej uplatňovať na 
operácie vykonávané podľa programov 
rozvoja vidieka schválených Komisiou 
podľa uvedeného nariadenia pred 1. 

Bude sa však naďalej uplatňovať na 
operácie vykonávané podľa programov 
rozvoja vidieka schválených Komisiou 
podľa uvedeného nariadenia pred 1. 
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januárom 2021. januárom 2023.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka 3 – riadok 6

Text predložený Komisiou

Prispieť k prispôsobeniu sa 
zmene klímy a jej zmierneniu, 
ako aj k využívaniu energie 
z obnoviteľných zdrojov

I.9 Zlepšenie odolnosti 
poľnohospodárskych 
podnikov: index

R.12 Adaptácia na 
zmenu klímy: podiel 
poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú záväzky 
zlepšiť adaptáciu na 
zmenu klímy

I.10 Prispenie k 
zmierneniu zmeny 
klímy: znížiť objem 
emisií skleníkových 
plynov 
z poľnohospodárstva

R.13 Zníženie emisií 
v sektore 
hospodárskych 
zvierat: podiel 
jednotiek 
hospodárskych 
zvierat, na ktoré 
plynie podpora na 
zníženie emisií 
skleníkových 
plynov/alebo 
amoniaku vrátane 
hospodárenia 
s maštaľným hnojom

I.11 Zintenzívnenie 
sekvestrácie uhlíka: 
zvýšiť objem 
organického uhlíka 
v pôde

R.14 Ukladanie 
uhlíka v pôdach a 
biomase: podiel 
poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú záväzky 
znížiť emisie, 
udržiavať a/alebo 
zlepšiť ukladanie 
uhlíka (trvalý trávny 
porast, 
poľnohospodárska 
pôda v rašeliniskách, 
lesoch atď.)
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I.12 Zvýšenie 
využívania energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
v poľnohospodárstve: 
výroba energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
z poľnohospodárstva 
a lesného 
hospodárstva

R.15 Ekologická 
energia 
z poľnohospodárstva 
a lesného 
hospodárstva: 
investície do kapacity 
výroby energie 
z obnoviteľných 
zdrojov vrátane 
z biologického 
materiálu

R.16 Zlepšenie 
energetickej 
efektívnosti: úspory 
energie 
v poľnohospodárstve

R 17 Zalesnená pôda: 
plocha, v prípade 
ktorej plynie podpora 
na zalesnenie a tvorbu 
lesnatej plochy 
vrátane agrolesníctva

Pozmeňujúci návrh

Prispieť k prispôsobeniu sa 
zmene klímy a jej zmierneniu, 
ako aj k využívaniu energie 
z obnoviteľných zdrojov

I.9 Zlepšenie odolnosti 
poľnohospodárskych 
podnikov: index

R.12 Adaptácia na 
zmenu klímy: podiel 
poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú záväzky 
zlepšiť adaptáciu na 
zmenu klímy

I.10 Prispenie k 
zmierneniu zmeny 
klímy: znížiť objem 
emisií skleníkových 
plynov 
z poľnohospodárstva

R.13 Zníženie emisií 
v sektore 
hospodárskych 
zvierat: podiel 
jednotiek 
hospodárskych 
zvierat, na ktoré 
plynie podpora na 
zníženie emisií 
skleníkových 
plynov/alebo 
amoniaku vrátane 
hospodárenia 
s maštaľným hnojom

I.11 Zintenzívnenie R.14 Ukladanie 
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sekvestrácie uhlíka: 
zvýšiť objem 
organického uhlíka 
v pôde

uhlíka v pôdach a 
biomase: podiel 
poľnohospodárskej 
pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú záväzky 
znížiť emisie, 
udržiavať a/alebo 
zlepšiť ukladanie 
uhlíka (trvalý trávny 
porast, trvalé plodiny, 
poľnohospodárska 
pôda v rašeliniskách, 
lesoch atď.)

I.12 Zvýšenie výroby a 
využívania energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 
v poľnohospodárstve: 
Výroba a využívanie
obnoviteľnej energie.

R.15 Ekologická 
energia 
z poľnohospodárstva 
a lesného 
hospodárstva: 
investície do kapacity 
výroby a využívania
energie 
z obnoviteľných 
zdrojov vrátane 
z biologického 
materiálu

R.16 Zlepšenie 
energetickej 
efektívnosti: úspory 
energie 
v poľnohospodárstve

R 17 Zalesnená pôda: 
plocha, v prípade 
ktorej plynie podpora 
na zalesnenie a tvorbu 
lesnatej plochy 
vrátane agrolesníctva

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Príloha XI – zarážka 4 a (nová)



PA\1169087SK.docx 29/30 PE630.523v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie XXXX Európskeho 
parlamentu a Rady o minimálnych 
požiadavkách na opätovné využívanie 
vody

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Príloha XI – zarážka 11 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Príloha XII – tabuľka 1 – riadok 5

Text predložený Komisiou

prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy 
a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu 
energie z obnoviteľných zdrojov, 

R.14 Ukladanie uhlíka v pôdach a 
biomase: podiel poľnohospodárskej pôdy, 
na ktorú sa vzťahujú záväzky znížiť 
emisie, udržiavať a/alebo zlepšiť 
ukladanie uhlíka (trvalý trávny porast, 
poľnohospodárska pôda v rašeliniskách, 
lesoch atď.) 

Pozmeňujúci návrh

prispieť k prispôsobeniu sa zmene klímy 
a jej zmierneniu, ako aj k využívaniu 
energie z obnoviteľných zdrojov,

R.14 Ukladanie uhlíka v pôdach a 
biomase: podiel poľnohospodárskej pôdy, 
na ktorú sa vzťahujú záväzky znížiť 
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emisie, udržiavať a/alebo zlepšiť 
ukladanie uhlíka (trvalý trávny porast, 
trvalé plodiny, poľnohospodárska pôda 
v rašeliniskách, lesoch atď.)

Or. en
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