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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie je zameraný na podporu udržateľného a trhovo orientovaného 
poľnohospodárskeho odvetvia, nepredstavuje však zásadnú reformu.

Spravodajca víta smer reformy a domnieva sa, že je nutné pokračovať v procese otvárania 
trhu a zjednodušovania SPP do roku 2013. Malo by však byť zaručené, že pred pristúpením 
k revolučnej reštrukturalizácii SPP sa dokončia reformy z roku 2003.

Modulácia a znižovanie: Spravodajca zastáva názor, že európski poľnohospodári potrebujú 
spoľahlivosť plánovania. V čase rastúcich cien východiskových surovín ďalšia modulácia nie 
je opodstatnená. Spravodajca preto zo zásady nesúhlasí s ďalšou progresívnou moduláciou:
návrh zavádza viac byrokracie a mohol by viesť len k rozdeleniu väčších 
poľnohospodárskych podnikov a k dodatočnému zaťaženiu malých poľnohospodárov.

Krížové plnenie: Spravodajca odmieta akékoľvek rozšírenie rozsahu krížového plnenia.
Usudzuje preto, že ďalšie kritériá by nemali byť povinné, keďže nie sú v súlade s cieľmi 
znižovania byrokracie a zbytočného zaťaženia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Okrem toho s cieľom zabrániť 
opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a 
zabezpečiť, aby sa udržiavala v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave, sa nariadením (ES) č. 1782/2003 
ustanovil rámec Spoločenstva, v ktorom 
členské štáty prijímajú normy 
zohľadňujúce osobitné charakteristiky 
príslušných oblastí vrátane pôdnych a 
klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov (využívanie 
pôdy, striedanie plodín, poľnohospodárske 
postupy) a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov. Zrušenie povinného vyňatia 
pôdy z produkcie v rámci režimu 

(3) Okrem toho s cieľom zabrániť 
opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a 
zabezpečiť, aby sa udržiavala v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave, sa nariadením (ES) č. 1782/2003 
ustanovil rámec Spoločenstva, v ktorom 
členské štáty prijímajú normy 
zohľadňujúce osobitné charakteristiky
príslušných oblastí vrátane pôdnych a 
klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov (využívanie 
pôdy, striedanie plodín, poľnohospodárske 
postupy) a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov. Zrušenie povinného vyňatia 
pôdy z produkcie v rámci režimu 
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jednotných platieb môže mať v niektorých 
prípadoch negatívny vplyv na životné 
prostredie, najmä v súvislosti s niektorými 
krajinnými prvkami. Je preto vhodné 
v prípade potreby zosilniť existujúce 
ustanovenia Spoločenstva zamerané na 
ochranu stanovených krajinných prvkov a 
na vytvorenie oddeľovacích pásov pozdĺž 
vodných tokov.

jednotných platieb môže mať v niektorých 
prípadoch negatívny vplyv na životné 
prostredie, najmä v súvislosti s niektorými 
krajinnými prvkami. Je preto vhodné 
v prípade potreby zosilniť existujúce 
ustanovenia Spoločenstva zamerané na 
ochranu stanovených krajinných prvkov a 
na vytvorenie oddeľovacích pásov pozdĺž 
vodných tokov. Hoci sa zohľadňuje 
potreba zabezpečenia najvyšších noriem 
kvality vody, ako je ustanovené v 
právnych predpisoch Spoločenstva, 
nemali by sa zavádzať ďalšie obmedzenia, 
ktoré by bránili žiaducemu rozvoju 
vidieka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh2

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poľnohospodár, ktorý dostáva priame 
platby, dodržiava základné požiadavky 
týkajúce sa správy uvedené v prílohe II a 
dobrého poľnohospodárskeho 
a ekologického stavu podľa článku 6.

1. Poľnohospodár, ktorý dostáva priame 
platby, dodržiava základné požiadavky 
týkajúce sa správy uvedené v prílohe II a 
dobrého poľnohospodárskeho 
a ekologického stavu podľa článku 6, 
pokiaľ dodržiavanie týchto požiadaviek 
nie je nerealizovateľné a neúmerné, 
napríklad v prípade veľkých prírodných 
katastrof.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie, ktoré opätovne zavádza zbytočné zaťaženie a byrokraciu, je v rozpore so 
zásadou zjednodušovania postupov prostredníctvom krížového plnenia. Väčšina 
požadovaných kritérií už figuruje v existujúcich ustanoveniach EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušný vnútroštátny orgán poskytne 
poľnohospodárovi zoznam základných 

2. Príslušný vnútroštátny orgán poskytne 
poľnohospodárovi zoznam základných 
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požiadaviek týkajúcich sa správy a dobrého 
poľnohospodárskeho a ekologického stavu, 
ktorý sa má dodržiavať.

požiadaviek týkajúcich sa správy a dobrého 
poľnohospodárskeho a ekologického stavu.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 2 (predtým pozmeňujúci a 
doplňujúci návrh 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
10 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

a)  2009: 7 %,
b)  2010: 9 %,
c) 2011: 11 %,
d) 2012: 13 %.

a)  2009: 6 %,
b)  2010: 7 %,
c) 2011: 8 %,
d) 2012: 9 %.

2. Zníženia uvedené v odseku 1 sa zvyšujú 
pre:
a)  sumy od 100 000 EUR do 199 999 
EUR o 3 percentuálne body,
b)  sumy od 200 000 EUR do 299 999 
EUR o 6 percentuálne body,
c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie o 
9 percentuálnych bodov.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na priame 
platby poskytované poľnohospodárom 
vo francúzskych zámorských 
departementoch, na Azorských ostrovoch 
a Madeire, na Kanárskych ostrovoch a na 
ostrovoch v Egejskom mori.

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na priame 
platby poskytované poľnohospodárom vo
francúzskych zámorských departementoch, 
na Azorských ostrovoch a Madeire, na 
Kanárskych ostrovoch a na ostrovoch 
v Egejskom mori.

Odôvodnenie

Rastúce ceny východiskových surovín nie sú dôvodom pre ďalšiu moduláciu. Progresívna 
modulácia by sa mala vypustiť, pretože znevýhodňuje a penalizuje veľkých efektívnych 
poľnohospodárov, ktorí využívajú úspory zo zvýšenej výroby a posilňujú rozvoj vidieka. 
Zároveň by malí poľnohospodári nemali byť viac zaťažovaní.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Zostávajúca suma vyplývajúca z 
uplatňovania článku 7 ods. 1 a sumy 
vyplývajúce z uplatňovania článku 7 ods. 
2 sa pridelia členskému štátu, v ktorom 
boli príslušné sumy vytvorené, v súlade s 
postupom uvedeným v článku 128 ods. 2. 
Využijú sa v súlade s článkom 69 ods. 5a 
nariadenia (ES) č. 1698/2005.

4. Zostávajúca suma vyplývajúca z 
uplatňovania článku 7 sa v plnom rozsahu
pridelí členskému štátu, v ktorom boli 
príslušné sumy vytvorené, v súlade s 
postupom uvedeným v článku 128 ods. 2. 
Využijú sa v súlade s článkom 69 ods. 5a 
nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Odôvodnenie

Vložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh má zabezpečiť dôslednosť znenia vzhľadom na 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 (predtým pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Akákoľvek suma vyplývajúca z 
uplatňovania článku 7 ods. 1 a ods. 2 sa 
pridelí novému členskému štátu, ak 
zodpovedajúce sumy boli vytvorené v 
súlade s postupom uvedeným v článku 128 
ods. 2. Využijú sa v súlade s článkom 69 
ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005.

4. Akákoľvek suma vyplývajúca z 
uplatňovania článku 7 ods. 1 sa pridelí 
novému členskému štátu, ak 
zodpovedajúce sumy boli vytvorené v 
súlade s postupom uvedeným v článku 128 
ods. 2. Využijú sa v súlade s článkom 69 
ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005.

Odôvodnenie

Vložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh má zabezpečiť dôslednosť znenia vzhľadom na 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 (predtým pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty stanovia regióny podľa 
objektívnych a nediskriminačných 
podmienok, akými je ich inštitucionálna a 
administratívna štruktúra a/alebo 
regionálny poľnohospodársky potenciál.

2. Členské štáty stanovia regióny podľa 
objektívnych a nediskriminačných 
podmienok, akými je ich inštitucionálna a 
administratívna štruktúra a/alebo 
regionálny poľnohospodársky potenciál 
a/alebo štrukturálne nevýhody zaostalých 
oblastí.

Členské štáty, ktoré majú menej ako tri 
milióny hektárov, na ktoré možno 
poskytnúť podporu, sa môžu pokladať za 
jediný región.

Členské štáty, ktoré majú menej ako tri 
milióny hektárov, na ktoré možno 
poskytnúť podporu, sa môžu pokladať za 
jediný región. Komisia zváži ustanovenie
mechanizmu odvolania pre prípady sporu.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby sa na regionálnej úrovni neudržiavala súčasná diskriminácia alebo 
jej nové formy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Nové členské štáty stanovia regióny 
podľa objektívnych a nediskriminačných 
kritérií.

2. Nové členské štáty stanovia regióny 
podľa objektívnych a nediskriminačných 
kritérií. Komisia zváži ustanovenie 
mechanizmu odvolania  pre prípady 
sporu.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby na regionálnej úrovni nebola prípustná žiadna nová forma 
diskriminácie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochrana vody a hospodárenie s vodou:
Chrániť vodu proti znečisteniu a odtoku a 
regulovať používanie vody
– Vytvorenie nárazníkových pruhov 
pozdĺž vodných tokov
– dodržiavanie schvaľovacích postupov 
pre používanie vody na zavlažovanie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento prístup by sa mal zameriavať na zjednodušenie kritérií krížového plnenia. Tento návrh 
naopak ich rozsah rozširuje. Väčšina požadovaných kritérií už figuruje v existujúcich 
právnych predpisoch EÚ, napríklad v predpisoch o ochrane rastlín a zúrodňovaní.
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