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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej
články 36, 37 a článok 299 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 2, článok 3 ods. 2, článok 34 ods. 
2, články 36, 37 a 82 a článok 299 ods. 2. 

Or. pl

Odôvodnenie

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Citácia 2a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na akt o pristúpení Českej 
republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, 
Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, 
Slovinska a Slovenska, ako aj Bulharska 
a Rumunska, sa zdá byť neodôvodnené 
priznávať novým členským štátom po 
ukončení prechodného obdobia 
poľnohospodárske dotácie na nižšej 
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úrovni,

Or. pl

Odôvodnenie

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zo skúseností získaných z 
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 
1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým 
sa stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov, a ktorým sa menia a 
dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, 
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 
2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť. 
Malo by sa najmä rozšíriť oddelenie 
priamej podpory a zjednodušiť fungovanie 
režimu jednotných platieb. Treba tiež 
poznamenať, že nariadenie (ES) č. 
1782/2003 sa podstatne zmenilo a doplnilo 
od jeho nadobudnutia účinnosti. Z hľadiska 
tohto vývoja a v záujme jasnosti by sa 
malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(1) Zo skúseností získaných z 
implementácie nariadenia Rady (ES) č. 
1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým 
sa stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov, a ktorým sa menia a 
dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, 
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 
2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť. 
Malo by byť najmä možné rozšíriť 
oddelenie priamej podpory a zjednodušiť 
fungovanie režimu jednotných platieb. 
Treba tiež poznamenať, že nariadenie (ES) 
č. 1782/2003 sa podstatne zmenilo a 
doplnilo od jeho nadobudnutia účinnosti. 
Z hľadiska tohto vývoja a v záujme 
jasnosti by sa malo zrušiť a nahradiť 
novým nariadením.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Realita preukázala neúspech SPP 
a potrebu poľnohospodárskej politiky 
založenej na zásadách suverenity 
a potravinovej bezpečnosti, ktorá 
zodpovedá týmto hlavným usmerneniam: 
podpora poľnohospodárov, ktorí 
produkujú; obmedzenie systému, kde 
produkcia a produktivita sú hlavnými 
cieľmi, ktorý spôsobuje koncentráciu 
vlastníctva v rukách veľkých podnikov, 
regionálnu koncentráciu produkcie, 
vylúčenie niektorých regiónov 
z produktívneho odvetvia a zrýchlené 
ubúdanie malých a stredných 
poľnohospodárskych podnikov; 
zastavenie úpadku vidieka a dezertifikácie 
mnohých regiónov; boj proti nestabilite, 
ktorú poznajú produktívne odvetvia 
vzhľadom na zmeny v spotrebe, s cieľom 
odstrániť putá, ktoré zväzujú 
poľnohospodárstvo tretích krajín, kde 
poľnohospodárstvo a poľnohospodárska 
činnosť majú významné miesto. 

Or. pt

Odôvodnenie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) V odstraňovaní byrokracie v odvetví 
poľnohospodárstva by sa malo 
pokračovať prostredníctvom 
transparentných, jednoduchších a menej 
ťažkopádnych predpisov. Ku 
konkurencieschopnosti podnikateľov 
v poľnohospodárstve na globalizovaných 
trhoch môže spoločná poľnohospodárska 
politika prispieť len znížením nákladov 
a administratívneho zaťaženia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) Postupné reformy SPP spolu 
s postupným otváraním trhov, oslabením 
mechanizmov regulácie trhu 
s poľnohospodárskymi výrobkami 
a integráciou poľnohospodárstva do 
WTO, nezabúdajúc na uplatnenie režimu 
jednotných platieb (SPS) oddeleného od 
poľnohospodárskej produkcie, viedli 
mnohé poľnohospodárske podniky malej 
a strednej veľkosti k ukončeniu 
poľnohospodárskej činnosti a spôsobili 
vyľudňovanie vidieka, čo prispelo 
k zvýšeniu nestabilnosti 
poľnohospodárskych trhov a zväčšeniu 
rozdielov medzi plodinami, 
poľnohospodármi a krajinami. 
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Or. pt

Odôvodnenie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1c) Nedávna kríza spôsobená zvýšením 
cien potravinových výrobkov dokazuje, že 
poľnohospodárstvo musí byť považované 
za významné strategické odvetvie, aby sa 
zabezpečila bezpečnosť a potravinová 
suverenita všetkých krajín a že v rámci 
WTO je potrebné prestať s obetovaním 
poľnohospodárstva v prospech služieb a 
technológií ako činností, o ktoré sa 
zaujímajú iba hospodárske a finančné 
skupiny a veľký dovozcovia.

Or. pt

Odôvodnenie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1d) Situácia na vidieku ukázala potrebu 
zachovať produktívnu funkciu pôdy 
a poľnohospodára a ponechať mu 
slobodu vybrať si to, čo najlepšie 
zodpovedá agro-ekologickým 
charakteristikách jeho 
poľnohospodárskeho podniku, t. j. v celej 
škále agro-pastierskych činností, a nie iba 
tých, ktoré mu z historického hľadiska 
poskytujú právo na podporu v rámci SPP.

Or. pt

Odôvodnenie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1e) Situácia, v ktorej sa nachádzajú 
poľnohospodári, najmä tí, ktorí pracujú 
v poľnohospodárskych podnikoch malej 
a strednej veľkosti alebo ktorí sa 
zaoberajú rodinným 
poľnohospodárstvom, vyžaduje 
zachovanie podpory výroby ale 
s povinnosťou obrábať a zachovať 
produkciu v oblastiach, ktoré dostávajú 
podporu, s cieľom odstrániť 
nespravodlivosť súčasného systému, ktorý 
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niektorým výrobcom alebo malým 
poľnohospodárom neposkytuje žiadnu 
alebo len malú podporu..

Or. pt

Odôvodnenie

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Ioannis Gklavakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 
zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a blaha 
zvierat, budú podliehať zníženiu priamej 
podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu. 
Tento systém „krížového plnenia“ 
predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory 
Spoločenstva na základe priamych platieb, 
a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností 
však vyplynulo, že mnoho požiadaviek 
v rámci krížového plnenia sa netýka 
dostatočne poľnohospodárskej činnosti 
alebo poľnohospodárskej pôdy, alebo sa 
týka skôr vnútroštátnych orgánov ako 
poľnohospodárov. Je preto vhodné upraviť
rámec pôsobnosti krížového plnenia.

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 
zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a blaha 
zvierat, budú podliehať zníženiu priamej 
podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu. 
Tento systém „krížového plnenia“ 
predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory 
Spoločenstva na základe priamych platieb, 
a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností 
však vyplynulo, že mnoho požiadaviek 
v rámci krížového plnenia sa netýka 
dostatočne poľnohospodárskej činnosti 
alebo poľnohospodárskej pôdy, alebo sa 
týka skôr vnútroštátnych orgánov ako 
poľnohospodárov. Je preto vhodné 
vymedziť rámec pôsobnosti krížového 
plnenia a požiadavky, pričom však treba 
zohľadniť osobitosti a štruktúru podnikov 
v členských štátoch.

Or. el
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Odôvodnenie

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 
zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a blaha 
zvierat, budú podliehať zníženiu priamej 
podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu. 
Tento systém „krížového plnenia“ 
predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory 
Spoločenstva na základe priamych platieb, 
a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností 
však vyplynulo, že mnoho požiadaviek 
v rámci krížového plnenia sa netýka 
dostatočne poľnohospodárskej činnosti 
alebo poľnohospodárskej pôdy, alebo sa 
týka skôr vnútroštátnych orgánov ako 
poľnohospodárov. Je preto vhodné upraviť 
rámec pôsobnosti krížového plnenia.

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 
zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a blaha 
zvierat, budú podliehať zníženiu priamej 
podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu. 
Tento systém „krížového plnenia“ 
predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory 
Spoločenstva na základe priamych platieb, 
a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností 
však vyplynulo, že mnoho požiadaviek 
v rámci krížového plnenia sa netýka 
dostatočne poľnohospodárskej činnosti 
alebo poľnohospodárskej pôdy, alebo sa 
týka skôr vnútroštátnych orgánov ako 
poľnohospodárov. Je preto vhodné upraviť 
rámec pôsobnosti krížového plnenia. Ak sa 
príslušné články „balíka o hygiene“1

týkajúce sa krížového plnenia začlenia do 
prílohy II, nesmie to viesť k dodatočným 
kontrolám.
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín 
(Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1), nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 
29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné 
hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho 
pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2007, s. 55), 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú 
požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 
8.2.2005, s. 1).
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Or. de

Odôvodnenie

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Je potrebné pokračovať v úsilí 
dosiahnuť zjednodušenie, zlepšenie 
a harmonizáciu systému krížového 
plnenia. Preto by mala Komisia každé dva 
roky podávať správu o uplatňovaní 
systému krížového plnenia.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2b) Znížené administratívne zaťaženie, 
harmonizované kontroly, ich zlučovanie 
aj v rámci európskych inštitúcií a včasné 
platby by medzi poľnohospodármi zvýšili 
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celkovú podporu systému krížového 
plnenia, a tým by posilnili účinnosť 
politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2c) S cieľom obmedziť zaťaženie 
poľnohospodárov je potrebné podporovať 
členské štáty i európske inštitúcie, aby 
vykonávali čo najmenej kontrol na mieste 
a udržiavali čo najmenší počet dozorných 
agentúr bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 
796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré 
ustanovuje presné pravidlá na 
uplatňovanie krížového plnenia, 
modulácie a integrovaného správneho a 
kontrolného systému uvedeného v 
nariadení Rady (ES) č. 1782/20031. 
Členským štátom by preto sa malo 
umožniť vykonávať minimum kontrol na 
úrovni platobnej agentúry. Členské štáty a 
európske inštitúcie treba podporovať aj 
v tom, aby prijali dodatočné opatrenia na 
obmedzenie počtu osôb, ktoré vykonávajú 
kontroly, aby zabezpečili ich náležité 
zaškolenie, a aby obmedzili najviac na 
jeden deň dobu, počas ktorej možno 
uskutočňovať v konkrétnom 
poľnohospodárskom podniku kontrolu na 
mieste. Komisia by mala členským štátom 
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pomáhať pri plnení požiadaviek na 
integrované výbery vzoriek. Výber vzoriek 
pre kontroly na mieste by sa mal 
vykonávať nezávisle od špecifických 
minimálnych percentuálnych podielov 
kontrol stanovených v osobitných 
právnych predpisoch, ktoré spadajú do 
oblasti krížovej zhody.
________
1 Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2d) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
poľnohospodári neboli za ten istý prípad 
nedodržania podmienok potrestaní 
dvakrát (t. j. znížením alebo zadržaním 
platieb, ako aj pokutou za nedodržanie 
príslušných vnútroštátnych právnych 
predpisov).

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

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 
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.

(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.

Or. de

Odôvodnenie

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance. 
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

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 
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.

(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 
jednotných platieb môže mať v niektorých 
prípadoch negatívny vplyv na životné 
prostredie, najmä v súvislosti s bežnou 
biodiverzitou, niektorými krajinnými 
prvkami a deliacimi pásmi pozdĺž vodných 
tokov. Je preto vhodné v prípade potreby 
zosilniť existujúce ustanovenia 
Spoločenstva zamerané na ochranu 
biodiverzity a osobitných krajinných 
prvkov.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Doteraz používaný systém 
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financovania SPP poskytuje len veľmi 
malú podporu rodinným podnikom, čo 
vedie k odchodu z poľnohospodárskej 
pôdy – najmä v oblastiach, kde sú 
podmienky pre poľnohospodárske 
podniky nie veľmi priaznivé –
a k vyľudňovaniu vidieka s negatívnymi 
sociálnymi, hospodárskymi 
a environmentálnymi dôsledkami, ktoré 
tento postup vyvoláva. Kritériá 
financovania podnikov by sa preto mali 
tiež od základu zmeniť.

Or. pl

Odôvodnenie

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou 
v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou sa v niektorých oblastiach 
stáva vo zvýšenej miere problémom. Je 
preto tiež vhodné posilniť existujúci 
rámec Spoločenstva pre dobrý 
poľnohospodársky a ekologický stav s 
cieľom chrániť vodu pred znečistením a 
odtokom a riadiť používanie vody.

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou v 
súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou 
sa v niektorých oblastiach stáva vo 
zvýšenej miere problémom. Je preto tiež 
vhodné posilniť existujúci rámec 
Spoločenstva pre dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav s cieľom chrániť vodu 
pred znečistením a odtokom a riadiť 
používanie vody.

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou v 
súvislosti s poľnohospodárskou činnosťou 
sa v niektorých oblastiach stáva vo 
zvýšenej miere problémom. Je preto tiež 
vhodné posilniť existujúci rámec 
Spoločenstva pre dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav s cieľom chrániť vodu 
pred znečistením a odtokom a riadiť 
používanie vody. Biodiverzita čiastočne 
závisí od poľnohospodárskych praktík. 
Mala by byť považovaná za 
environmentálnu výzvu SPP. Záväzok 
Európskeho spoločenstva znížiť stratu 
biodiverzity do roku 2010 vyžaduje, aby sa 
vytvorili prostriedky na dosiahnutie tohto 
cieľa.  Je preto tiež vhodné posilniť 
existujúci rámec Spoločenstva pre dobrý 
poľnohospodársky a ekologický stav s 
cieľom chrániť biodiverzitu na celom 
území.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Keďže existujúci systém kvót na 
mlieko mal fungovať do 31. marca 2015 
a nemal sa nahrádzať inými 
vnútroštátnymi režimami, musia sa 
vytvoriť predpoklady na trhovú tvorbu 
ceny mlieka v Európskej únii po skončení 
hospodárskeho roka 2014/15 na základe 
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ponuky a dopytu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb („modulácia“).
Tento systém by sa mal zachovať vrátane 
oslobodenia od platieb do 5 000 EUR od 
jeho uplatňovania.

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
10 000 EUR od jeho uplatňovania 
a vylúčiť z tohto systému nové členské 
štáty.

Or. pl

Odôvodnenie

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności. 
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb 
do 5 000 EUR od jeho uplatňovania.

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Postupná modulácia sa 
musí uplatniť len na základe 
dobrovoľnosti.

Or. ro

Odôvodnenie

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de 
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
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zavedený systém povinného postupného
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5000 EUR od jeho uplatňovania.

zavedený systém povinného znižovania 
priamych platieb („modulácia“). Tento 
systém by sa mal zachovať na súčasnej 
úrovni 5 % vrátane oslobodenia od platieb 
do 5000 EUR od jeho uplatňovania

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania.

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
10 000 EUR od jeho uplatňovania.

Or. pt

Odôvodnenie

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Albert Deß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
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trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania.

trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
10 000 EUR od jeho uplatňovania.

Or. de

Odôvodnenie

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania. 

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 
nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania okrem 
prípadov, keď je ohrozená rentabilita 
poľnohospodárskych podnikov 
Spoločenstva.

Or. es

Odôvodnenie

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
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Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
V oblasti poľnohospodárstva by sa mala 
prostredníctvom prvého piliera SPP 
zaviesť hranica pre minimálny počet akcií 
na celom území. Programy rozvoja vidieka 
prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2006 z 20. septembra 2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) budú 
doplnkom k užšie zameraným akciám 
a úsiliu. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 



AM\727226SK.doc 23/94 PE407.776v01-00

SK

redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
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Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty, 
ktoré doteraz týmto novým výzvam  
nevenovali veľkú pozornosť v rámci 
EPFRV, zodpovedajúcim spôsobom 
revidovať svoje programy rozvoja vidieka 
bez potreby redukovať svoje súčasné 
činnosti rozvoja vidieka v iných oblastiach, 
je potrebné sprístupniť dodatočné finančné 
prostriedky. Finančné výhľady na obdobie 
rokov 2007 až 2013 však nezabezpečujú 
finančné prostriedky na potrebné 
posilnenie politiky rozvoja vidieka 
Spoločenstva. Za týchto okolností je 
vhodné mobilizovať veľkú časť potrebných 
finančných zdrojov zabezpečením 
postupného väčšieho znižovania priamych 
platieb prostredníctvom modulácie.

Or. de

Odôvodnenie

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Neil Parish

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Niektoré členské štáty už majú 
vytvorené programy rozvoja vidieka, ktoré 
riešia nové výzvy. Avšak na to, aby mohli 
všetky členské štáty plniť svoje programy 
rozvoja vidieka bez potreby redukovať 
svoje súčasné činnosti rozvoja vidieka v 
iných oblastiach, je potrebné sprístupniť 
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až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

dodatočné finančné prostriedky. Finančné 
výhľady na obdobie rokov 2007 až 2013 
však nezabezpečujú finančné prostriedky 
na potrebné posilnenie politiky rozvoja 
vidieka Spoločenstva. Za týchto okolností 
je vhodné mobilizovať veľkú časť 
potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

Or. en

Odôvodnenie

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
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nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však, žiaľ, nezabezpečujú 
finančné prostriedky potrebné na 
posilnenie politiky rozvoja vidieka 
Spoločenstva. Za týchto okolností môže 
byť vhodné mobilizovať časť potrebných 
finančných zdrojov zabezpečením 
postupného nárastu znižovania priamych 
platieb prostredníctvom modulácie, ale iba 
v členských štátoch, ktoré si želajú 
uplatniť tento mechanizmus.

Or. ro

Odôvodnenie

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 

(7) Fondy uvoľnené vďaka mechanizmu
modulácie, ktorý bol zavedený nariadením 
(ES) č. 1782/2003 sa používajú na 
financovanie opatrení patriacich do rámca 
politiky rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky. 
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
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až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie. 

až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie. 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Neil Parish

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od 
poľnohospodárov s vyššími sumami 
podpory, aby osobitne prispievali 
k financovaniu opatrení rozvoja vidieka 
určených na čelenie novým výzvam. Zdá 
sa preto vhodné vytvoriť mechanizmus 
zabezpečujúci väčšie zníženie najvyšších 
platieb, ktorého výnosy by sa mali použiť 
aj na čelenie novým výzvam v rámci 
rozvoja vidieka. Na zabezpečenie 
vyváženosti tohto mechanizmu by sa 
dodatočné zníženia mali postupne 
zvyšovať v súlade s príslušnými sumami 
platieb.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Lutz Goepel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali 
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb.

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. V závislosti od 
štruktúry ich podnikov sa môže stať, že 
väčší príjemcovia pomoci nebudú 
potrebovať rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. S prihliadnutím na 
celkový mzdový úhrn jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikov sa zdá
preto spravodlivé očakávať od 
poľnohospodárov s vyššími sumami 
podpory, aby osobitne prispievali 
k financovaniu opatrení rozvoja vidieka 
určených, okrem iného, na čelenie novým 
výzvam, akou je podpora kvalitných 
výrobkov a združení výrobcov. Zdá sa 
preto vhodné vytvoriť mechanizmus 
zabezpečujúci väčšie zníženie najvyšších 
platieb, ktorého výnosy by sa mali použiť 
aj na čelenie novým výzvam v rámci 
rozvoja vidieka. Na zabezpečenie 
vyváženosti tohto mechanizmu by sa 
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dodatočné zníženia mali postupne 
zvyšovať v súlade s príslušnými sumami 
platieb.

Or. de

Odôvodnenie

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb.

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na podporu príjmov 
poľnohospodárov v regiónoch a štátoch, 
ktoré sú v súčasnosti finančne 
diskriminované a následne na podporu 
opatrení spojených s novými výzvami 
stratégie rozvoja vidieka. Na zabezpečenie 
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vyváženosti tohto mechanizmu by sa 
dodatočné zníženia mali postupne 
zvyšovať v súlade s príslušnými sumami 
platieb. Bolo by vhodné stanoviť 
maximálnu výšku pomoci priznanej 
podniku, pričom sa zohľadní počet ľudí, 
ktorých zamestnáva.

Or. pl

Odôvodnenie

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 



AM\727226SK.doc 33/94 PE407.776v01-00

SK

by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali 
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb.

by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali 
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb. V rovnakej snahe 
o rovnováhu je vhodné stanoviť stropy 
pomoci pre poľnohospodársku farmu do 
výšky 200 000 EUR na poľnohospodára s 
výnimkou družstiev. Tento strop sa však 
môže meniť v závislosti od pracovných 
miest spolu s nárokmi, ktoré tak vznikli.

Or. pt

Odôvodnenie

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
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mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali 
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb.

mechanizmus zabezpečujúci zníženie 
najvyšších platieb, ktorého výnosy by sa 
mali použiť aj na čelenie novým výzvam 
v rámci rozvoja vidieka. Na zabezpečenie 
vyváženosti tohto mechanizmu by sa 
dodatočné zníženia mali postupne 
zvyšovať v súlade s príslušnými sumami 
platieb. V tomto mechanizme sa musia 
zohľadniť dôsledky znižovania platieb na 
konkurencieschopnosť príslušných 
poľnohospodárov. Členské štáty musia 
mať možnosť uplatniť tento 
mechanizmus na základe dobrovoľnosti.

Or. ro

Odôvodnenie

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 

(8) Rozdeľovanie priamej podpory príjmov 
medzi poľnohospodárov je 
charakterizované pridelením veľkého 
podielu platieb dosť obmedzenému počtu 
veľkých príjemcov pomoci. Je jasné, že 
väčší príjemcovia pomoci nevyžadujú 
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie cieľa podpory 
príjmov. Okrem toho potenciál na 
prispôsobenie sa uľahčuje väčším 
príjemcom fungovať s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Zdá sa preto 
spravodlivé očakávať od poľnohospodárov 
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s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka. Na 
zabezpečenie vyváženosti tohto 
mechanizmu by sa dodatočné zníženia mali 
postupne zvyšovať v súlade s príslušnými 
sumami platieb.

s vyššími sumami podpory, aby osobitne 
prispievali k financovaniu opatrení rozvoja 
vidieka určených na čelenie novým 
výzvam. Zdá sa preto vhodné vytvoriť 
mechanizmus zabezpečujúci väčšie 
zníženie najvyšších platieb, ktorého výnosy 
by sa mali použiť aj na čelenie novým 
výzvam v rámci rozvoja vidieka alebo 
v rámci prvého piliera s cieľom čeliť 
osobitým situáciám. Na zabezpečenie 
vyváženosti tohto mechanizmu by sa 
dodatočné zníženia mali postupne 
zvyšovať v súlade s príslušnými sumami 
platieb.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Členským štátom by sa mala 
dodatočne poskytnúť mimoriadna 
možnosť podpory, aby mohli adekvátne 
čeliť prípadným novým výzvam, ktoré sa 
môžu objaviť v dôsledku kontroly 
zdravotného stavu SPP (health-check).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Osobitná geografická situácia (9) Osobitná geografická situácia 
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najvzdialenejších regiónov, ako aj ich 
izolovanosť, malá plocha a horský terén a 
klíma znamenajú dodatočnú záťaž pre ich 
poľnohospodárske sektory. Na zmiernenie 
týchto záťaží a obmedzení sa zdá byť 
vhodné poskytnúť poľnohospodárom 
v najvzdialenejších regiónoch výnimku z 
povinnosti modulačného znižovania.

najvzdialenejších regiónov, ako aj ich 
izolovanosť, malá plocha a horský terén a 
klíma znamenajú dodatočnú záťaž pre ich 
poľnohospodárske sektory. Na zmiernenie 
týchto záťaží a obmedzení sa zdá byť 
vhodné zaviesť pre poľnohospodárov 
povinnosť uplatňovať moduláciu v 
prípade, že výška dotácií presahuje 50 000 
EUR a je teda podstatne vyššia ako 
v iných regiónoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Duarte Freitas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Vzhľadom na zvýšenie sadzieb 
povinnej modulácie stráca systém 
dobrovoľnej modulácie zmysel 
a nariadenie Rady (ES) č. 378/2007 z 27. 
marca 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá 
platné pre dobrovoľnú moduláciu 
priamych platieb¹, by sa malo zrušiť. 
__________________
1 Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Duarte Freitas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Zvýšené sadzby povinnej modulácie 
musia zohľadniť tie členské štáty, ktoré 
sa rozhodli uplatniť systém dobrovoľnej 
modulácie. Je potrebné zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie 
Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, 
ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej 
modulácie priamych platieb ustanovených 
v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov .

vypúšťa sa

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na 
štrukturálne úpravy vyplývajúce zo 
zrušenia intervencie na raž je vhodné 
stanoviť pre niektoré regióny 
produkujúce raž prechodné opatrenia 

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
sústrediť do jedného fondu a potom
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií, ako sú rozloha 
poľnohospodárskej pôdy, zamestnanosť 
a/alebo HDP na obyvateľa.
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financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho 
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili. 

Or. pt

Odôvodnenie

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho 
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili.

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 
všetkých znížených priamych platieb by sa 
mali rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií, pričom sa zabezpečí 
vyrovnanie výšky dotácií medzi štátmi 
a regiónmi. Je však vhodné rozhodnúť 
o tom, že by určité percento súm malo 
zostať v členských štátoch, kde boli 
vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou.

Or. pl
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Lutz Goepel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili.

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením akéhokoľvek dodatočného
modulačného zníženia o maximálne 4 %
by však mali zostať k dispozícii členským 
štátom, v ktorých sa vytvorili.

Or. de

Odôvodnenie

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 (11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
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percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho 
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili. 

percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením nového percentuálneho 
podielu modulácie a stropov pomoci by 
však mali zostať k dispozícii členským 
štátom, v ktorých sa vytvorili. 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Aby sa poľnohospodárom poskytla 
väčšia istota, modulácia by mala zostať 
nezmenená na úrovni 5 % do roku 2013. 
Skutočná hodnota platieb jednotlivých 
poľnohospodárskych podnikov už 
poklesla o 12 percent v dôsledku inflácie.

Or. en



AM\727226SK.doc 41/94 PE407.776v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Modulácia by nemala znížiť čistú 
sumu zaplatenú poľnohospodárovi v novom 
členskom štáte pod sumu, ktorá sa má 
zaplatiť rovnocennému poľnohospodárovi 
v ostatných členských štátoch. Keď sa 
modulácia stane uplatniteľná na 
poľnohospodárov v nových členských 
štátoch, miera zníženia by mala byť preto 
obmedzená na rozdiel medzi úrovňou 
vyplývajúcou z rozvrhu postupného 
zavádzania a úrovňou v ostatných 
členských štátoch po uplatnení modulácie.
Okrem toho poľnohospodári v nových 
členských štátoch, na ktorých sa vzťahuje 
modulácia, by už nemali mať nárok na 
využívanie doplnkových vnútroštátnych 
priamych platieb v záujme zabránenia, aby 
ich úroveň podpory prekročila úroveň 
v ostatných členských štátoch.

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 
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nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém pre komerčné 
poľnohospodárske podniky. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby si poľnohospodári 
viac uvedomili vzťahy medzi tokmi 
surovín a poľnohospodárskymi procesmi 
na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o 
zvieratá na strane druhej, bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich 
povinnosti a zodpovednosti 
poľnohospodárov, čo sa týka dodržiavania 
uvedených štandardov.

nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém pre všetkých 
poľnohospodárov. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby vyrábali efektívne 
a rentabilne, aby si poľnohospodári viac 
uvedomili vzťahy medzi tokmi surovín a 
poľnohospodárskymi procesmi na jednej 
strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o 
zvieratá na strane druhej, bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich 
povinnosti a zodpovednosti 
poľnohospodárov, čo sa týka dodržiavania 
uvedených štandardov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 
nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém pre komerčné 
poľnohospodárske podniky. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby si poľnohospodári 
viac uvedomili vzťahy medzi tokmi 
surovín a poľnohospodárskymi procesmi 
na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o 
zvieratá na strane druhej, bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich 
povinnosti a zodpovednosti 
poľnohospodárov, čo sa týka dodržiavania 
uvedených štandardov.

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 
nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby si poľnohospodári 
viac uvedomili vzťahy medzi tokmi 
surovín a poľnohospodárskymi procesmi 
na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o 
zvieratá na strane druhej, bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich 
povinnosti a zodpovednosti 
poľnohospodárov, čo sa týka dodržiavania 
uvedených štandardov.
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Or. pl

Odôvodnenie

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 
nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém pre komerčné 
poľnohospodárske podniky. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby si poľnohospodári 
viac uvedomili vzťahy medzi tokmi 
surovín a poľnohospodárskymi procesmi 
na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, bezpečnosti potravín, 
zdravia zvierat a dobrej starostlivosti o 
zvieratá na strane druhej, bez toho, aby 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval ich 
povinnosti a zodpovednosti 
poľnohospodárov, čo sa týka dodržiavania 
uvedených štandardov.

(16) S cieľom pomôcť poľnohospodárom 
prispôsobiť sa normám moderného 
a vysoko kvalitného poľnohospodárstva je 
nutné, aby členské štáty zriadili komplexný 
poradenský systém pre komerčné 
poľnohospodárske podniky. Uvedený 
poľnohospodársky poradenský systém má 
prispieť k tomu, aby si poľnohospodári 
viac uvedomili vzťahy medzi tokmi 
surovín a poľnohospodárskymi procesmi 
na jednej strane a štandardmi týkajúcimi sa 
životného prostredia, biodiverzity,
bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a 
dobrej starostlivosti o zvieratá na strane 
druhej, bez toho, aby akýmkoľvek 
spôsobom ovplyvňoval ich povinnosti 
a zodpovednosti poľnohospodárov, čo sa 
týka dodržiavania uvedených štandardov.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Riadenie podpôr s malými sumami 
môže zaťažovať príslušné orgány 
členských štátov. Režim platieb nerobí 
žiadny rozdiel medzi malými a veľkými 
príjemcami, zatiaľ čo podmienky 
oprávnenosti, správne ustanovenia 
a kontrolné postupy sú tie isté. Zavedenie 
zjednodušeného a dobrovoľného režimu 
pomoci pre poľnohospodárov, ktorí 
dostávajú sumy rovné alebo menšie ako 
1 000 EUR by umožnilo vyhnúť sa tomuto 
problému a stanoviť každoročne pevnú 
jednotnú platbu pre poľnohospodárov, 
ktorí spadajú do rámca režimu. Všetci 
poľnohospodári, ktorí dostávajú pomoc 
vo výške menej ako 1 000 EUR by získali 
doplnkovú sumu do výšky tejto 
minimálnej hodnoty.  

Or. pt

Odôvodnenie

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 
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administratívnej záťaži je vhodné, aby 
členské štáty odmietli poskytovať priame 
platby, ak by platba bola nižšia ako 
priemerná podpora Spoločenstva na jeden 
hektár alebo ak by bola oprávnená plocha 
poľnohospodárskeho podniku 
žiadajúceho o podporu menšia ako jeden 
hektár. Členské štáty by mali mať 
možnosť rozhodnúť sa podľa vlastného 
uváženia pre implementáciu jedného z 
týchto dvoch kritérií so zreteľom na 
osobitosti štruktúry ich poľnohospodárskej 
ekonomiky. Keďže osobitné platobné 
nároky boli pridelené poľnohospodárom 
v takzvaných poľnohospodárskych 
podnikoch „nevlastniacich pôdu“, 
uplatňovanie medznej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore.

administratívnej záťaži je vhodné umožniť 
členským štátom pružnosť v stanovovaní 
minimálnej výšky požadovanej platby.
Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia pre 
kritériá so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskej ekonomiky. Keďže 
osobitné platobné nároky boli pridelené 
poľnohospodárom v takzvaných 
poľnohospodárskych podnikoch 
„nevlastniacich pôdu“, uplatňovanie 
medznej hodnoty založenej na hektároch 
by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore.

Or. en

Odôvodnenie

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 
administratívnej záťaži je vhodné, aby 
členské štáty odmietli poskytovať priame 
platby, ak by platba bola nižšia ako 

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 
administratívnej záťaži je vhodné, aby 
členské štáty, ktoré by sa takto rozhodli, 
mohli odmietnuť poskytovať priame 
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priemerná podpora Spoločenstva na jeden 
hektár alebo ak by bola oprávnená plocha 
poľnohospodárskeho podniku žiadajúceho 
o podporu menšia ako jeden hektár. Pre tie 
členské štáty, ktorých štruktúra 
poľnohospodárskych podnikov sa výrazne 
líši od priemeru v Spoločenstve, by sa 
malo vypracovať zvláštne ustanovenie. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia pre 
implementáciu jedného z týchto dvoch 
kritérií so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskej ekonomiky. Keďže 
osobitné platobné nároky boli pridelené 
poľnohospodárom v takzvaných 
poľnohospodárskych podnikoch 
„nevlastniacich pôdu“, uplatňovanie 
medznej hodnoty založenej na hektároch 
by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore. 

platby, ak by platba bola nižšia ako 
priemerná podpora Spoločenstva na jeden 
hektár alebo ak by bola oprávnená plocha 
poľnohospodárskeho podniku žiadajúceho 
o podporu menšia ako jeden hektár. Pre tie 
členské štáty, ktorých štruktúra 
poľnohospodárskych podnikov sa výrazne 
líši od priemeru v Spoločenstve, by sa 
malo vypracovať zvláštne ustanovenie. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia pre 
implementáciu jedného z týchto dvoch 
kritérií so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskej ekonomiky. Keďže 
osobitné platobné nároky boli pridelené 
poľnohospodárom v takzvaných 
poľnohospodárskych podnikoch 
„nevlastniacich pôdu“, uplatňovanie 
medznej hodnoty založenej na hektároch 
by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore. 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Ioannis Gklavakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 
administratívnej záťaži je vhodné, aby 
členské štáty odmietli poskytovať priame 
platby, ak by platba bola nižšia ako 
priemerná podpora Spoločenstva na jeden 
hektár alebo ak by bola oprávnená plocha 
poľnohospodárskeho podniku žiadajúceho 
o podporu menšia ako jeden hektár. Pre tie 
členské štáty, ktorých štruktúra 
poľnohospodárskych podnikov sa výrazne 

(19) Správa malých súm je úloha, ktorá 
zaťažuje príslušné orgány členských štátov. 
S cieľom zabrániť nadmernej 
administratívnej záťaži členské štáty môžu 
odmietnuť poskytovať priame platby, ak 
by platba bola nižšia ako priemerná 
podpora Spoločenstva na jeden hektár 
alebo ak by bola oprávnená plocha 
poľnohospodárskeho podniku žiadajúceho 
o podporu menšia ako jeden hektár. Pre tie 
členské štáty, ktorých štruktúra 
poľnohospodárskych podnikov sa výrazne 
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líši od priemeru v Spoločenstve, by sa 
malo vypracovať zvláštne ustanovenie. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia pre 
implementáciu jedného z týchto dvoch 
kritérií so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskej ekonomiky. Keďže 
osobitné platobné nároky boli pridelené 
poľnohospodárom v takzvaných 
poľnohospodárskych podnikoch 
„nevlastniacich pôdu“, uplatňovanie 
medznej hodnoty založenej na hektároch 
by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore. 

líši od priemeru v Spoločenstve, by sa 
malo vypracovať zvláštne ustanovenie. 
Členské štáty by mali mať možnosť 
rozhodnúť sa podľa vlastného uváženia pre 
implementáciu jedného z týchto dvoch 
kritérií so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskej ekonomiky. Keďže 
osobitné platobné nároky boli pridelené 
poľnohospodárom v takzvaných 
poľnohospodárskych podnikoch 
„nevlastniacich pôdu“, uplatňovanie 
medznej hodnoty založenej na hektároch 
by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma založená na 
priemernej podpore. 

Or. el

Odôvodnenie

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Zo skúseností s uplatňovaním režimu 
jednotných platieb vyplýva, že oddelená 
podpora príjmov bola v mnohých 
prípadoch poskytnutá iným príjemcom 
ako fyzickým osobám, ktorých obchodný 
účel nebol zameraný, alebo bol len 
okrajovo zameraný na vykonávanie 
poľnohospodárskej činnosti. S cieľom 
zabrániť, aby sa poľnohospodárska 
podpora príjmov pridelila takýmto 
spoločnostiam a firmám a zabezpečiť, aby 
sa podpora Spoločenstva používala 

vypúšťa sa
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výhradne na zabezpečenie primeranej 
životnej úrovne poľnohospodárskeho 
obyvateľstva, je vhodné splnomocniť 
členské štáty, v ktorých sa takéto prídely 
realizujú, aby odmietli poskytovať priame 
platby podľa tohto nariadenia uvedeným 
príjemcom.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Zo skúseností s uplatňovaním režimu 
jednotných platieb vyplýva, že oddelená 
podpora príjmov bola v mnohých 
prípadoch poskytnutá iným príjemcom ako 
fyzickým osobám, ktorých obchodný účel 
nebol zameraný, alebo bol len okrajovo 
zameraný na vykonávanie 
poľnohospodárskej činnosti. S cieľom 
zabrániť, aby sa poľnohospodárska 
podpora príjmov pridelila takýmto 
spoločnostiam a firmám a zabezpečiť, aby 
sa podpora Spoločenstva používala 
výhradne na zabezpečenie primeranej 
životnej úrovne poľnohospodárskeho 
obyvateľstva, je vhodné splnomocniť 
členské štáty, v ktorých sa takéto prídely 
realizujú, aby odmietli poskytovať priame 
platby podľa tohto nariadenia uvedeným 
príjemcom.

(20) Zo skúseností s uplatňovaním režimu 
jednotných platieb vyplýva, že oddelená 
podpora príjmov bola v mnohých 
prípadoch poskytnutá iným príjemcom ako 
fyzickým osobám, ktorých obchodný účel 
nebol zameraný, alebo bol len okrajovo 
zameraný na vykonávanie 
poľnohospodárskej činnosti. S cieľom 
zabrániť, aby sa poľnohospodárska 
podpora príjmov pridelila takýmto 
spoločnostiam a firmám a zabezpečiť, aby 
sa podpora Spoločenstva používala 
výhradne na zabezpečenie primeranej 
životnej úrovne poľnohospodárskeho 
obyvateľstva, je vhodné stanoviť kritériá, 
ktoré povoľujú odmietnuť poskytovať 
priame platby na úrovni Únie uvedeným 
príjemcom.

Or. pl

Odôvodnenie

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 
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poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Príslušné vnútroštátne orgány by mali 
príjemcom poskytovať platby v rámci 
režimov podpory Spoločenstva v plnej 
výške, s výhradou znížení stanovených v 
tomto nariadení a v stanovených lehotách. 
Na zabezpečenie väčšej pružnosti v riadení 
priamych platieb by členské štáty mali byť 
oprávnené vyplácať priame platby v dvoch 
splátkach za rok.

(21) Príslušné vnútroštátne orgány by mali 
príjemcom poskytovať platby v rámci 
režimov podpory Spoločenstva v plnej 
výške, s výhradou znížení stanovených v 
tomto nariadení a v stanovených lehotách. 
Na zabezpečenie väčšej pružnosti v riadení 
priamych platieb by členské štáty mali byť 
oprávnené vyplácať priame platby v dvoch 
splátkach za rok a mali by mať možnosť –
v závislosti od potrieb odvetvia – pružne 
rozhodovať o ich dátume.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Režimy podpory, na ktoré sa vzťahuje 
spoločná poľnohospodárska politika, 
poskytujú priamu podporu príjmov, najmä 
s cieľom zaistiť poľnohospodárskemu 
obyvateľstvu primeranú životnú úroveň.
Tento cieľ je úzko spojený so zachovaním 
vidieckych oblastí. Aby sa zabránilo 
nesprávnemu prideleniu zdrojov 
Spoločenstva, je nutné, aby sa 
neuskutočnila žiadna platba podpory v 

(22) Režimy podpory, na ktoré sa vzťahuje 
spoločná poľnohospodárska politika, 
poskytujú priamu podporu príjmov, najmä 
s cieľom zaistiť poľnohospodárskemu 
obyvateľstvu primeranú životnú úroveň.
Tento cieľ je úzko spojený so zachovaním 
vidieckych oblastí. Je vhodné preto 
podporovať predovšetkým rodinné 
podniky.
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prospech poľnohospodárov, ktorí umelo 
vytvorili podmienky vyžadované na 
získanie takých platieb.

Or. pl

Odôvodnenie

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa spoločné 
režimy podpory musia upraviť podľa 
zmien vývoja v prípade potreby v krátkych 
lehotách. Oprávnené osoby tak nemôžu 
počítať s nemennosťou podmienok na 
poskytovanie podpory a musia sa 
pripraviť na to, že režimy sa môžu 
prehodnotiť, najmä v závislosti od 
hospodárskeho vývoja alebo rozpočtovej 
situácie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa spoločné 
režimy podpory musia upraviť podľa 
zmien vývoja v prípade potreby v krátkych 
lehotách. Oprávnené osoby tak nemôžu 
počítať s nemennosťou podmienok na 
poskytovanie podpory a musia sa pripraviť 
na to, že režimy sa môžu prehodnotiť, 
najmä v závislosti od hospodárskeho 
vývoja alebo rozpočtovej situácie.

(23) Na dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa spoločné 
režimy podpory musia upraviť podľa 
zmien vývoja v prípade potreby v krátkych 
lehotách. Oprávnené osoby tak nemôžu 
počítať s nemennosťou podmienok na 
poskytovanie podpory a musia sa pripraviť 
na to, že režimy sa môžu prehodnotiť, 
najmä v závislosti od hospodárskeho 
vývoja alebo rozpočtovej situácie. 
Základné zásady SPP zakotvené v zmluve 
sa však musia dodržiavať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa spoločné 
režimy podpory musia upraviť podľa 
zmien vývoja v prípade potreby v krátkych 
lehotách. Oprávnené osoby tak nemôžu 
počítať s nemennosťou podmienok na 
poskytovanie podpory a musia sa pripraviť 
na to, že režimy sa môžu prehodnotiť, 
najmä v závislosti od hospodárskeho 
vývoja alebo rozpočtovej situácie.

(23) Na dosiahnutie cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky sa spoločné 
režimy podpory musia upraviť podľa 
okolností. Oprávnené osoby tak nemôžu 
počítať s nemennosťou podmienok na 
poskytovanie podpory a musia sa pripraviť 
na to, že režimy sa môžu prehodnotiť, 
najmä v závislosti od hospodárskeho 
vývoja alebo rozpočtovej situácie. Musia 
však mať primeranú lehotu na to, aby sa 
mohli prispôsobiť novým okolnostiam.

Or. ro
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Odôvodnenie

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Prvý pilier SPP sa musí zachovať aj 
v budúcnosti, aby zabezpečil kľúčovú 
úlohu, ktorú zohráva poľnohospodár ako 
hnacia sila hospodárstva mnohých 
vidieckych regiónov, strážca krajiny 
a ručiteľ vysokých bezpečnostných 
potravinových noriem vyžadovaných 
Európskou úniou. 

Or. es

Odôvodnenie

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 
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oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. 
Nároky na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
využívajú na hektáre v súlade s rovnakými 
podmienkami oprávnenosti ako akékoľvek 
iné nároky.

oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. Časť 
z nárokov na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
využíva na hektáre v súlade s rovnakými 
podmienkami oprávnenosti ako akékoľvek 
iné nároky. Strata environmentálnych 
ziskov pri vyňatí pôdy z produkcie by mala 
byť kompenzovaná zavedením nových 
ustanovení, najmä pokiaľ ide 
o biodiverzitu. Zostávajúca časť týchto 
podpôr pri vyňatí pôdy z produkcie by sa 
mala použiť v rámci povinnosti zachovať 
plochu s biodiverzitou zavedením nároku 
na jednotnú platbu za biodiverzitu.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Neil Parish

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 
oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. 
Nároky na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
využívajú na hektáre v súlade s rovnakými 
podmienkami oprávnenosti ako 
akékoľvek iné nároky.

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 
oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. 
Nároky na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
stávajú normálnymi nárokmi .

Or. en
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Odôvodnenie

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Po integrácii predtým viazanej 
trhovej podpory do režimu jednotných 
platieb sa hodnota platobných nárokov 
v členských štátoch, ktoré sa rozhodli pre 
historickú implementáciu, zakladala na 
individuálnej úrovni predchádzajúcej 
podpory. S rastúcim počtom rokov, ktoré 
uplynuli od zavedenia režimu jednotných 
platieb, a po úspešnej integrácii ďalších 
odvetví do režimu jednotných platieb je 
stále ťažšie dokázať oprávnenosť 
výrazných individuálnych rozdielov 
v úrovni podpory, ktoré sa zakladajú len 
na predchádzajúcej podpore. Z toho 
dôvodu by sa členským štátom, ktoré si 
zvolili model historickej implementácie, 
malo za určitých podmienok povoliť 
prehodnotiť pridelené platobné nároky 
s ohľadom na zblíženie ich jednotkovej 
hodnoty pri dodržiavaní všeobecných 
zásad právnych predpisov Spoločenstva 
cieľov spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. V súvislosti s tým môžu členské 
štáty brať pri určovaní presnejších hodnôt 
do úvahy špecifiká geografických oblastí. 
Vyrovnávanie platobných nárokov by sa 
malo realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory. 

(28) Členským štátom, ktoré si zvolili 
model historickej implementácie, by sa 
malo za určitých podmienok povoliť 
prehodnotiť pridelené platobné nároky 
s ohľadom na zblíženie ich jednotkovej 
hodnoty pri dodržiavaní všeobecných 
zásad právnych predpisov Spoločenstva 
cieľov spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. V súvislosti s tým môžu členské 
štáty brať pri určovaní presnejších hodnôt 
do úvahy špecifiká geografických oblastí. 
Vyrovnávanie platobných nárokov by sa 
malo realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia podľa tempa, ktoré 
si zvolí každý členský štát, a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory. 
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Ilda Figueiredo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členským 
štátom, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, malo za určitých 
podmienok povoliť prehodnotiť pridelené 
platobné nároky s ohľadom na zblíženie 
ich jednotkovej hodnoty pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
s tým môžu členské štáty brať pri 
určovaní presnejších hodnôt do úvahy 
špecifiká geografických oblastí. 
Vyrovnávanie platobných nárokov by sa 
malo realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. V súvislosti s tým je potrebné 
podriadiť jednotnú platbu povinnosti 
obrábať alebo zachovávať produkciu 
v oblastiach, ktoré dostávajú túto pomoc.

Or. pt



PE407.776v01-00 56/94 AM\727226SK.doc

SK

Odôvodnenie

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory.
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členským 
štátom, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, malo za určitých 
podmienok povoliť prehodnotiť pridelené 
platobné nároky s ohľadom na zblíženie 
ich jednotkovej hodnoty pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
s tým môžu členské štáty brať pri 
určovaní presnejších hodnôt do úvahy 
špecifiká geografických oblastí. 
Vyrovnávanie platobných nárokov by sa 
malo realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory.
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb a po rozšírení 
Únie, je stále ťažšie dokázať oprávnenosť 
výrazných individuálnych rozdielov 
v úrovni podpory, ktoré sa zakladajú len na 
predchádzajúcej podpore. Z toho dôvodu 
by sa vo všetkých členských štátoch mala 
zaviesť jednotná paušálna základná 
sadzba pre platby pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva a cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V oblastiach, 
v ktorých sú málo priaznivé podmienky 
pre poľnohospodárske podniky, by sa 
k tejto sadzbe pripojili doplnkové platby. 
Vyrovnávanie platobných nárokov by sa 
malo realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory. Vyrovnávanie platobných 
nárokov pre nové členské štáty by sa však 
malo uskutočniť po uplynutí prechodného 
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obdobia stanoveného pre tieto štáty 
v zmluvách o pristúpení.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členským 
štátom, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, malo za určitých 
podmienok povoliť prehodnotiť pridelené 
platobné nároky s ohľadom na zblíženie 
ich jednotkovej hodnoty pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
s tým môžu členské štáty brať pri určovaní 
presnejších hodnôt do úvahy špecifiká 

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členské 
štáty, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, mali požiadať, aby za 
určitých podmienok, prostredníctvom 
konzultácie s regionálnymi orgánmi a na 
základe štúdie o vplyve, prehodnotili
pridelené platobné nároky s ohľadom na 
zblíženie ich jednotkovej hodnoty pri 
dodržiavaní všeobecných zásad právnych 
predpisov Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
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geografických oblastí. Vyrovnávanie 
platobných nárokov by sa malo realizovať 
počas primeraného prechodného obdobia a 
v rámci obmedzeného okruhu znížení, aby 
sa poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

s tým môžu členské štáty brať pri určovaní 
presnejších hodnôt do úvahy špecifiká 
geografických oblastí. Vyrovnávanie 
platobných nárokov by sa malo realizovať 
počas primeraného prechodného obdobia a 
v rámci obmedzeného okruhu znížení, aby 
sa poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

Or. fr

Odôvodnenie

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb je stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členským 
štátom, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, malo za určitých 
podmienok povoliť prehodnotiť pridelené 
platobné nároky s ohľadom na zblíženie 

(28) Po integrácii predtým viazanej trhovej 
podpory do režimu jednotných platieb sa 
hodnota platobných nárokov v členských 
štátoch, ktoré sa rozhodli pre historickú 
implementáciu, zakladala na individuálnej 
úrovni predchádzajúcej podpory. 
S rastúcim počtom rokov, ktoré uplynuli od 
zavedenia režimu jednotných platieb, a po 
úspešnej integrácii ďalších odvetví do 
režimu jednotných platieb môže byť 
v niektorých prípadoch stále ťažšie 
dokázať oprávnenosť výrazných 
individuálnych rozdielov v úrovni podpory, 
ktoré sa zakladajú len na predchádzajúcej 
podpore. Z toho dôvodu by sa členským 
štátom, ktoré si zvolili model historickej 
implementácie, malo za určitých 
podmienok povoliť prehodnotiť pridelené 
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ich jednotkovej hodnoty pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
s tým môžu členské štáty brať pri určovaní 
presnejších hodnôt do úvahy špecifiká 
geografických oblastí. Vyrovnávanie 
platobných nárokov by sa malo realizovať 
počas primeraného prechodného obdobia a 
v rámci obmedzeného okruhu znížení, aby 
sa poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

platobné nároky s ohľadom na zblíženie 
ich jednotkovej hodnoty pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. V súvislosti 
s tým môžu členské štáty brať pri určovaní 
presnejších hodnôt do úvahy špecifiká 
geografických oblastí. Keď sa členský štát 
rozhodne vyrovnať platobné nároky, malo 
by sa to realizovať počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného okruhu znížení, aby sa 
poľnohospodári mohli primerane 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Na základe reformy z roku 2003 mali 
členské štáty možnosť rozhodnúť sa 
uplatňovať režim jednotných platieb 
prostredníctvom historickej alebo 
regionálnej implementácie. Odvtedy mali 
členské štáty možnosť vyhodnotiť účinky 
svojej voľby z hľadiska jej ekonomickej a 
administratívnej vhodnosti. Členské štáty 
by mali preto dostať možnosť 
prehodnotiť svoju pôvodnú voľbu z 
hľadiska svojich skúseností. Z toho 
dôvodu by členské štáty, ktoré uplatňovali 
historický model, mali byť navyše k 
možnosti vyrovnať úroveň hodnoty 
platobných nárokov oprávnené prejsť na 
regionálny model. Okrem toho členské 
štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať 
regionálny model, by mali dostať 
možnosť za určitých podmienok 

vypúšťa sa
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prehodnotiť svoje rozhodnutie s cieľom 
zblížiť hodnotu platobných nárokov 
v súlade s vopred stanovenými krokmi a 
pri dodržiavaní všeobecných zásad 
právnych predpisov Spoločenstva a cieľov 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Tieto zmeny by sa mali uskutočniť počas 
primeraného prechodného obdobia a 
v rámci obmedzeného rozsahu znížení, 
aby poľnohospodári boli schopní 
primerane sa prispôsobiť meniacim sa 
úrovniam podpory.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Na základe reformy z roku 2003 mali 
členské štáty možnosť rozhodnúť sa 
uplatňovať režim jednotných platieb 
prostredníctvom historickej alebo 
regionálnej implementácie. Odvtedy mali 
členské štáty možnosť vyhodnotiť účinky 
svojej voľby z hľadiska jej ekonomickej a 
administratívnej vhodnosti. Členské štáty 
by mali preto dostať možnosť
prehodnotiť svoju pôvodnú voľbu z 
hľadiska svojich skúseností. Z toho dôvodu 
by členské štáty, ktoré uplatňovali 
historický model, mali byť navyše k 
možnosti vyrovnať úroveň hodnoty 

(29) Na základe reformy z roku 2003 mali 
členské štáty možnosť rozhodnúť sa 
uplatňovať režim jednotných platieb 
prostredníctvom historickej alebo 
regionálnej implementácie. Odvtedy mali 
členské štáty možnosť vyhodnotiť účinky 
svojej voľby z hľadiska jej ekonomickej a 
administratívnej vhodnosti. Bolo by preto 
vhodné požiadať členské štáty, aby 
prostredníctvom konzultácie 
s regionálnymi orgánmi a na základe 
štúdie o vplyve prehodnotili svoju pôvodnú 
voľbu z hľadiska svojich skúseností.
Z toho dôvodu by sa členské štáty, ktoré 
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platobných nárokov oprávnené prejsť na 
regionálny model. Okrem toho členské 
štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať 
regionálny model, by mali dostať možnosť 
za určitých podmienok prehodnotiť svoje
rozhodnutie s cieľom zblížiť hodnotu 
platobných nárokov v súlade s vopred 
stanovenými krokmi a pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva a cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tieto zmeny 
by sa mali uskutočniť počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného rozsahu znížení, aby 
poľnohospodári boli schopní primerane sa 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

uplatňovali historický model, mali 
požiadať, aby vyrovnali úroveň hodnoty 
platobných nárokov a navyše prešli na 
regionálny model. Okrem toho členské 
štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať 
regionálny model, by mali dostať možnosť 
za určitých podmienok prehodnotiť svoje 
rozhodnutie s cieľom zblížiť hodnotu 
platobných nárokov v súlade s vopred 
stanovenými krokmi a pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva a cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tieto zmeny 
by sa mali uskutočniť počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného rozsahu znížení, aby 
poľnohospodári boli schopní primerane sa 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

Or. fr

Odôvodnenie

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Na základe reformy z roku 2003 mali 
členské štáty možnosť rozhodnúť sa 
uplatňovať režim jednotných platieb 
prostredníctvom historickej alebo 
regionálnej implementácie. Odvtedy mali 
členské štáty možnosť vyhodnotiť účinky 
svojej voľby z hľadiska jej ekonomickej a 

(29) Na základe reformy z roku 2003 mali 
členské štáty možnosť rozhodnúť sa 
uplatňovať režim jednotných platieb 
prostredníctvom historickej alebo 
regionálnej implementácie. Odvtedy mali 
členské štáty možnosť vyhodnotiť účinky 
svojej voľby z hľadiska jej ekonomickej a 
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administratívnej vhodnosti. Členské štáty 
by mali preto dostať možnosť prehodnotiť 
svoju pôvodnú voľbu z hľadiska svojich 
skúseností. Z toho dôvodu by členské štáty, 
ktoré uplatňovali historický model, mali 
byť navyše k možnosti vyrovnať úroveň 
hodnoty platobných nárokov oprávnené
prejsť na regionálny model. Okrem toho 
členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať 
regionálny model, by mali dostať možnosť 
za určitých podmienok prehodnotiť svoje 
rozhodnutie s cieľom zblížiť hodnotu 
platobných nárokov v súlade s vopred 
stanovenými krokmi a pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva a cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tieto zmeny 
by sa mali uskutočniť počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného rozsahu znížení, aby 
poľnohospodári boli schopní primerane sa 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

administratívnej vhodnosti. Členské štáty 
by mali preto dostať možnosť prehodnotiť 
svoju pôvodnú voľbu z hľadiska svojich 
skúseností. Z toho dôvodu by členské štáty, 
ktoré uplatňovali historický model, mali 
mať okrem možnosti vyrovnať úroveň 
hodnoty platobných nárokov aj možnosť
prejsť na regionálny model. Okrem toho 
členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať 
regionálny model, by mali dostať možnosť 
za určitých podmienok prehodnotiť svoje 
rozhodnutie s cieľom zblížiť hodnotu 
platobných nárokov v súlade s vopred 
stanovenými krokmi a pri dodržiavaní 
všeobecných zásad právnych predpisov 
Spoločenstva a cieľov spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Tieto zmeny 
by sa mali uskutočniť počas primeraného 
prechodného obdobia a v rámci 
obmedzeného rozsahu znížení, aby 
poľnohospodári boli schopní primerane sa 
prispôsobiť meniacim sa úrovniam 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Systém krížového plnenia a/alebo 
SPP si budú v budúcnosti pravdepodobne 
vyžadovať ďalšiu úpravu, pretože sa zdá, 
že súčasné výšky platieb nie sú vždy 
primerané úsiliu príslušných 
poľnohospodárov o plnenie podmienok, 
keďže platby stále do značnej miery 
závisia od výdavkov v predchádzajúcom 
období. Chovateľov hospodárskych 
zvierat zrejme obzvlášť zaťažujú právne 
predpisy týkajúce sa dobrých životných 
podmienok zvierat, čo sa neodráža na 
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výške ich platieb. Keby však dovážané 
výrobky museli spĺňať tie isté normy 
týkajúce sa dobrých životných podmienok 
zvierat, nebolo by potrebné vyplácať 
poľnohospodárom náhrady za 
dodržiavanie právnych predpisov 
Spoločenstva v tejto oblasti. Komisia by sa 
preto mala v rámci rokovaní vo Svetovej 
obchodnej organizácii snažiť o to, aby 
boli neobchodné záujmy uznané za 
dovozné kritériá.

Or. en

Odôvodnenie

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu a 
semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Čiastočne viazané 

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie by mohlo prinášať
výrobcom pružnosť pri rozhodovaní, čo im 
umožňuje prijímať výrobné rozhodnutia na 
základe ziskovosti a reakcie trhu. Preto by 
sa malo povoliť členským štátom, ktoré sa 
takto rozhodli, aby pokračovali v postupe 
oddelených platieb. Keďže čiastočne 
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platby v týchto sektoroch by sa preto mali
začleniť do režimu jednotných platieb. Na 
to, aby sa poľnohospodári v odvetví 
hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 
novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 
prémie na samce zvierat a prémie za 
zabitie do režimu. Keďže čiastočne viazané 
platby v odvetví ovocia a zeleniny sa 
zaviedli len nedávno a len ako prechodné 
opatrenie, nie je potrebné prehodnocovať 
tieto režimy.

viazané platby v odvetví ovocia a zeleniny 
sa zaviedli len nedávno a len ako 
prechodné opatrenie, nie je potrebné 
prehodnocovať tieto režimy.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu a 
semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Čiastočne viazané 
platby v týchto sektoroch by sa preto mali 
začleniť do režimu jednotných platieb. Na 
to, aby sa poľnohospodári v odvetví 
hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 
novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu 
a semien. Čiastočne viazané platby 
v týchto sektoroch by sa preto mali 
začleniť do režimu jednotných platieb. 
Keďže čiastočne viazané platby v odvetví 
ovocia a zeleniny sa zaviedli len nedávno 
a len ako prechodné opatrenie, nie je 
potrebné prehodnocovať tieto režimy.
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prémie na samce zvierat a prémie za 
zabitie do režimu. Keďže čiastočne viazané 
platby v odvetví ovocia a zeleniny sa 
zaviedli len nedávno a len ako prechodné 
opatrenie, nie je potrebné prehodnocovať 
tieto režimy.

Or. fr

Odôvodnenie

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Duarte Freitas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa 
zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu a 
semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Čiastočne viazané 
platby v týchto sektoroch by sa preto mali 
začleniť do režimu jednotných platieb. Na 
to, aby sa poľnohospodári v odvetví 
hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu a 
semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Členským štátom by sa 
preto mala ponechať možnosť začleniť 
do režimu jednotných platieb čiastočne 
viazané platby v týchto sektoroch. Na to, 
aby sa poľnohospodári v odvetví 
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novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 
prémie na samce zvierat a prémie za zabitie 
do režimu. Keďže čiastočne viazané platby 
v odvetví ovocia a zeleniny sa zaviedli len 
nedávno a len ako prechodné opatrenie, nie 
je potrebné prehodnocovať tieto režimy.

hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 
novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 
prémie na samce zvierat a prémie za zabitie 
do režimu. Keďže čiastočne viazané platby 
v odvetví ovocia a zeleniny sa zaviedli len 
nedávno a len ako prechodné opatrenie, nie 
je potrebné prehodnocovať tieto režimy.

Or. pt

Odôvodnenie

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 
sektora plodín na ornej pôde, chmeľu a 
semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Čiastočne viazané 
platby v týchto sektoroch by sa preto mali 
začleniť do režimu jednotných platieb. Na 

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje 
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. Čiastočne 
viazané platby vo všetkých sektoroch by sa 
preto mali začleniť do režimu jednotných 
platieb. Keďže čiastočne viazané platby 
v odvetví ovocia a zeleniny sa zaviedli len 
nedávno a len ako prechodné opatrenie, nie 
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to, aby sa poľnohospodári v odvetví 
hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 
novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 
prémie na samce zvierat a prémie za 
zabitie do režimu. Keďže čiastočne viazané 
platby v odvetví ovocia a zeleniny sa 
zaviedli len nedávno a len ako prechodné 
opatrenie, nie je potrebné prehodnocovať 
tieto režimy.

je potrebné prehodnocovať tieto režimy.

Or. en

Odôvodnenie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Pokiaľ však ide o dojčiace kravy a 
sektor oviec a kôz, zdá sa, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade 
dojčiacich kráv na nižšej úrovni. V tom 
prípade by sa malo osobitne stanoviť, aby 
sa dodržiavali požiadavky identifikácie a 
registrácie stanovené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 

vypúšťa sa
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21/2004, najmä s cieľom zabezpečiť 
sledovateľnosť zvierat.

Or. en

Odôvodnenie

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Pokiaľ však ide o dojčiace kravy a 
sektor oviec a kôz, zdá sa, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade 
dojčiacich kráv na nižšej úrovni. V tom 
prípade by sa malo osobitne stanoviť, aby 
sa dodržiavali požiadavky identifikácie a 
registrácie stanovené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 
21/2004, najmä s cieľom zabezpečiť 
sledovateľnosť zvierat.

(31) Zdá sa, že udržiavanie minimálnej 
úrovne poľnohospodárskej výroby môže 
byť ešte stále potrebné pre rovnováhu 
v niektorých odvetviach a 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na
súčasnej úrovni.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Pokiaľ však ide o dojčiace kravy a 
sektor oviec a kôz, zdá sa, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade dojčiacich 
kráv na nižšej úrovni. V tom prípade by sa 
malo osobitne stanoviť, aby sa dodržiavali 
požiadavky identifikácie a registrácie 
stanovené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 a 
nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s 
cieľom zabezpečiť sledovateľnosť zvierat.

(31) Pokiaľ však ide o živočíšnu výrobu 
a tým o osobitnú prémiu za samce 
hovädzieho dobytka, prémiu za zabitie 
teliat, prémiu za zabitie hovädzieho 
dobytku okrem teliat, prémiu za dojčiace 
kravy a pomoc pre sektor oviec a kôz, zdá 
sa, že udržiavanie minimálnej úrovne 
poľnohospodárskej výroby môže byť ešte 
stále potrebné pre rovnováhu odvetví a pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade dojčiacich 
kráv, oviec a kôz na nižšej úrovni. V tom 
prípade by sa malo osobitne stanoviť, aby 
sa dodržiavali požiadavky identifikácie a 
registrácie stanovené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 
21/2004, najmä s cieľom zabezpečiť 
sledovateľnosť zvierat.

Or. fr

Odôvodnenie

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Kyösti Virrankoski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Pokiaľ však ide o dojčiace kravy a 
sektor oviec a kôz, zdá sa, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade dojčiacich 
kráv na nižšej úrovni. V tom prípade by sa 
malo osobitne stanoviť, aby sa dodržiavali 
požiadavky identifikácie a registrácie 
stanovené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 a 
nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s 
cieľom zabezpečiť sledovateľnosť zvierat.

(31) Pokiaľ však ide o prémiu na dojčiace 
kravy, osobitnú prémiu na samce zvierat, 
prémiu za zabitie na teľatá a sektor oviec 
a kôz, zdá sa, že udržiavanie minimálnej 
úrovne poľnohospodárskej výroby môže 
byť ešte stále potrebné na udržanie 
rovnováhy medzi odvetviami a pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade dojčiacich 
kráv, osobitnej prémie na samce zvierat a 
prémie za zabitie na teľatá na nižšej 
úrovni. V tom prípade by sa malo osobitne 
stanoviť, aby sa dodržiavali požiadavky 
identifikácie a registrácie stanovené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 a nariadením Rady (ES) 
č. 21/2004, najmä s cieľom zabezpečiť 
sledovateľnosť zvierat.

Or. en

Odôvodnenie

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Mairead McGuinness

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31a) Osobitné opatrenia sa vyžadujú 
v EÚ na pomoc sektoru oviec, ktorý 
upadá. Mali by sa realizovať odporúčania 
uznesenia Európskeho parlamentu z 19. 
júna 2008 o budúcnosti sektora oviec 
a kôz v Európe1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná 
aj na tlmenie dôsledkov postupného 
rušenia kvót na mlieko a oddelenia 
podpory v osobitne citlivých odvetviach.
Vzhľadom na rastúcu dôležitosť účinného 
riadenia rizík by členské štáty mali mať 
možnosť finančne prispievať k poistnému, 
ktoré poľnohospodári platia za poistenie 
plodín, ako aj financovať finančné náhrady 
za niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 5 % na 
poskytnutie osobitnej podpory na poistenie 
a vzájomné fondy. Vzhľadom na rastúci 
význam účinného riadenia rizík by členské 
štáty mali mať možnosť finančne 
prispievať na poistné, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj na finančné náhrady za niektoré 
priame hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín.
Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali 
stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín. Okrem toho budú potrebné 
nové právne predpisy, ktoré uložia 
členským štátom povinnosť, aby zaviedli 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0310.
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dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

pre poľnohospodárov režim spoločného 
znášania nákladov, ktorý bude riešiť 
otázku nákladov vzniknutých v dôsledku 
prepuknutia nákazlivých chorôb zvierat. 
Nové právne predpisy by mali stanoviť 
spoločný rámec, na základe ktorého 
vytvoria členské štáty tento režim 
spoločného znášania nákladov. Cieľom 
týchto nových právnych predpisov bude 
odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže 
medzi poľnohospodármi z jednotlivých 
členských štátov zapríčinené rozdielmi 
medzi verejnými príspevkami, ktoré štáty 
poskytujú na náklady vzniknuté v 
dôsledku prepuknutia nákazlivých chorôb 
zvierat. Cieľom nových právnych 
predpisov by malo byť aj podnecovanie 
poľnohospodárov, aby minimalizovali 
riziko infekcie a šírenia nákazlivého 
ochorenia zvierat. Členské štáty, ktoré už 
uplatňujú režim spoločného znášania 
nákladov pre poľnohospodárov, ich budú 
musieť upraviť tak, aby boli zlučiteľné so 
spoločným rámcom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Neil Parish

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 5% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko. Vzhľadom na rastúcu 
dôležitosť účinného riadenia rizík by 



AM\727226SK.doc 73/94 PE407.776v01-00

SK

na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

členské štáty mali mať možnosť finančne 
prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín. Všetky opatrenia tohto 
druhu by sa mali považovať za dočasné 
opatrenia, ktoré umožnia členským štátom 
prispôsobiť sa úplnému oddeleniu 
a politike viac orientovanej na trh, a mali 
by sa preto skončiť v roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Lutz Goepel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 12 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
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environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a 
na náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík môžu členské štáty finančne 
prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň.

Or. de

Odôvodnenie

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
Ernteversicherung zu gewährleisten.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Tento 
percentuálny podiel by mal byť stanovený 
na 15 % pre nové členské štáty, ktoré 
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odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a 
na náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

nemajú režim priamych platieb vo výške 
100 %, s cieľom získať dostatočné fondy.
Táto podpora by mala umožniť členským 
štátom riešiť environmentálne otázky 
a zlepšiť kvalitu a odbyt 
poľnohospodárskych výrobkov. Osobitná 
podpora by mala byť dostupná aj na 
tlmenie dôsledkov postupného rušenia kvót 
na mlieko a oddelenia podpory v osobitne 
citlivých odvetviach. Vzhľadom na rastúcu 
dôležitosť účinného riadenia rizík by 
členské štáty mali mať možnosť finančne 
prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň.

Or. ro

Odôvodnenie

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Kyösti Virrankoski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 15% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
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mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 20 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto osobitná
podpora by mala umožniť členským štátom 
riešiť environmentálne otázky a zlepšiť 
kvalitu a odbyt poľnohospodárskych 
výrobkov. Osobitná podpora by mala byť 
dostupná aj na tlmenie dôsledkov 
postupného rušenia kvót na mlieko 
a oddelenia podpory v osobitne citlivých 
odvetviach.
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rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a 
na náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených a predpísaných prípadoch. 
Táto podpora by mala umožniť členským 
štátom riešiť environmentálne otázky 
a zlepšiť kvalitu a odbyt 
poľnohospodárskych výrobkov. Osobitná 
podpora by mala byť dostupná aj na 
tlmenie dôsledkov postupného rušenia kvót 
na mlieko a oddelenia podpory v osobitne 
citlivých odvetviach. Vzhľadom na rastúcu 
dôležitosť účinného riadenia rizík by 
členské štáty mali mať možnosť finančne 
prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
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použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín. Všetky opatrenia tohto 
druhu by sa mali považovať za dočasné 
opatrenia, ktoré umožnia členským štátom 
prispôsobiť sa úplnému oddeleniu a 
politike viac orientovanej na trh, a mali by 
sa preto skončiť v roku 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Stéphane Le Foll

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať na poistné, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
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ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

Or. fr

Odôvodnenie

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Vzhľadom na rastúcu dôležitosť 
účinného riadenia rizík by členské štáty 
mali mať možnosť finančne prispievať 
na poľnohospodárske poistenie, ktoré 
platia poľnohospodári, a financovať 
finančné náhrady za niektoré 
hospodárske straty v prípade chorôb 
zvierat alebo rastlín.

Or. es
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Odôvodnenie

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Členským štátom sa povoľuje prijať 
mimoriadne podporné opatrenia, aby 
mohli adekvátne čeliť prípadným novým 
výzvam, ktoré sa môžu objaviť v dôsledku 
kontroly zdravotného stavu SPP (health-
check).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) Priame platby v rámci režimu 
jednotných platieb boli založené na 
referenčných sumách priamych platieb, 
ktoré boli prijaté v minulosti, alebo na 
čiastkach na hektár vyplatených na 
regionálnom základe. Poľnohospodári v 
nových členských štátoch nepoberali 
priame platby od Spoločenstva a nemajú 
žiadne historické referenčné hodnoty za 
kalendárne roky 2000, 2001 a 2002.
V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa preto 
stanovilo, že režim jednotných platieb v 
nových členských štátoch sa má zakladať 
na platbách na hektár na regionálnom 

(33) Priame platby v rámci režimu 
jednotných platieb boli založené na 
referenčných sumách priamych platieb, 
ktoré boli prijaté v minulosti, alebo na 
čiastkach na hektár vyplatených na 
regionálnom základe. Poľnohospodári v 
nových členských štátoch nepoberali 
priame platby od Spoločenstva a nemajú 
žiadne historické referenčné hodnoty za 
kalendárne roky 2000, 2001 a 2002.
V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa preto 
stanovilo, že režim jednotných platieb v 
nových členských štátoch sa má zakladať 
na platbách na hektár na regionálnom 
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základe. Niekoľko rokov po pristúpení 
nových členských štátov do Spoločenstva 
by sa však mali zvážiť referenčné obdobia 
pre tie nové členské štáty, ktoré ešte 
neprešli na režim jednotných platieb. 
S cieľom uľahčiť prechod na režim 
jednotných platieb, a najmä zabrániť 
špekulatívnym žiadostiam, je preto vhodné 
poskytnúť novým členským štátom právo, 
aby na výpočet platobných nárokov 
v rámci režimu jednotných platieb brali do 
úvahy oblasti, ktorým bola v minulosti 
poskytnutá podpora v rámci režimu 
jednotných platieb na plochu.

základe. Niekoľko rokov po pristúpení 
nových členských štátov do Spoločenstva 
a v prípade vzniku neodôvodnených 
rozdielov v prideľovaní priamych platieb 
by bolo vhodné zvážiť zavedenie 
paušálnych sadzieb pre platby vo všetkých 
členských štátoch EÚ od roku 2014.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) V rámci regionálnej voľby v prospech 
režimu jednotných platieb by nové členské 
štáty mali mať možnosť upraviť hodnotu 
nárokov na hektár na základe objektívnych 
kritérií s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup 
k poľnohospodárom a zabrániť narušeniu 
trhu.

vypúšťa sa

Or. pl

Odôvodnenie

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
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państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli v 
roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu, zemiaky 
na výrobu škrobu a orechy, kde znižujúca 
sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu 
na spracovanie a začleniť príslušné sumy 
do režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu 
s cieľom tlmiť vplyv oddelenia. 

(36) Oddelenie priamej podpory 
a zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli v 
roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, by sa mohli, podľa 
rozhodnutia členského štátu, v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli v 
roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu, zemiaky 
na výrobu škrobu a orechy, kde znižujúca 
sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu 
na spracovanie a začleniť príslušné sumy 
do režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli 
v roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, ryžu, zemiaky na výrobu škrobu 
a orechy, kde znižujúca sa účinnosť 
zostávajúcich viazaných platieb podporuje 
možnosť oddelenia. Pokiaľ ide o zemiaky 
na výrobu škrobu a ľan, malo by sa 
stanoviť prechodné obdobie na 
zabezpečenie ich čo najhladšieho prechodu 
na oddelenú podporu. Pokiaľ ide o orechy, 
členským štátom by sa malo povoliť 
naďalej vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

Or. fr
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Odôvodnenie

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Bernadette Bourzai

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli v 
roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu, zemiaky 
na výrobu škrobu a orechy, kde znižujúca 
sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu 
na spracovanie a začleniť príslušné sumy 
do režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli 
v roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, ryžu a zemiaky na výrobu škrobu, 
kde znižujúca sa účinnosť zostávajúcich 
viazaných platieb podporuje možnosť 
oddelenia. Pokiaľ ide o ryžu, zemiaky na 
výrobu škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
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najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

Or. fr

Odôvodnenie

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli v 
roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu, zemiaky 
na výrobu škrobu a orechy, kde znižujúca 

(36) Oddelenie priamej podpory a 
zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali v 
roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli 
v roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu a
zemiaky na výrobu škrobu, kde znižujúca 
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sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu na 
spracovanie a začleniť príslušné sumy do 
režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu na 
spracovanie a začleniť príslušné sumy do 
režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu s cieľom 
tlmiť vplyv oddelenia.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vise dès lors à supprimer la référence à la 
disparition de ce dispositif de soutien communautaire spécifique.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného 
krmiva by toto zvýšenie malo byť 
poskytnuté na základe podpory, ktorú 
poľnohospodári dostali v posledných 
rokoch. V prípade integrácie platieb, ktoré 
boli doteraz čiastočne vylúčené z režimu 
jednotných platieb, by členské štáty mali 
mať možnosť voľby používať pôvodné 
referenčné obdobia.

(37) V dôsledku prípadnej integrácie 
nových režimov do režimu jednotných 
platieb by sa mal stanoviť výpočet novej 
úrovne individuálnej podpory príjmov 
v rámci tohto režimu.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne individuálnej 
podpory príjmov v rámci tohto režimu.
V prípade orechov, zemiakov na výrobu 
škrobu, ľanu a sušeného krmiva by toto 
zvýšenie malo byť poskytnuté na základe 
podpory, ktorú poľnohospodári dostali 
v posledných rokoch. V prípade integrácie 
platieb, ktoré boli doteraz čiastočne vylúčené 
z režimu jednotných platieb, by členské štáty 
mali mať možnosť voľby používať pôvodné 
referenčné obdobia.

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa malo
stanoviť prechodné ustanovenie pre výpočet 
novej úrovne individuálnej podpory príjmov 
v rámci tohto režimu do roku 2013.
V prípade orechov, zemiakov na výrobu 
škrobu a ľanu by toto zvýšenie malo byť 
poskytnuté na základe podpory, ktorú 
poľnohospodári dostali v posledných rokoch.
V prípade integrácie platieb, ktoré boli 
doteraz čiastočne vylúčené z režimu 
jednotných platieb, by členské štáty mali mať 
možnosť voľby používať pôvodné referenčné 
obdobia. Od roku 2014 by bolo vhodné 
zaviesť režim jednotných paušálnych 
priamych platieb vo všetkých členských 
štátoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Jan Mulder, Niels Busk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného krmiva 
by toto zvýšenie malo byť poskytnuté na 
základe podpory, ktorú poľnohospodári 
dostali v posledných rokoch. V prípade 
integrácie platieb, ktoré boli doteraz 
čiastočne vylúčené z režimu jednotných 
platieb, by členské štáty mali mať možnosť 
voľby používať pôvodné referenčné 
obdobia.

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného krmiva 
by toto zvýšenie malo byť poskytnuté na 
základe podpory, ktorú poľnohospodári 
dostali v posledných rokoch, alebo 
výrobných kvót poľnohospodárov 
v posledných rokoch. V prípade integrácie 
platieb, ktoré boli doteraz čiastočne 
vylúčené z režimu jednotných platieb, by 
členské štáty mali mať možnosť voľby 
používať pôvodné referenčné obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Bernadette Bourzai

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného krmiva
by toto zvýšenie malo byť poskytnuté na 
základe podpory, ktorú poľnohospodári 
dostali v posledných rokoch. V prípade 
integrácie platieb, ktoré boli doteraz 
čiastočne vylúčené z režimu jednotných 
platieb, by členské štáty mali mať možnosť 

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade zemiakov na 
výrobu škrobu a ľanu by toto zvýšenie 
malo byť poskytnuté na základe podpory, 
ktorú poľnohospodári dostali v posledných 
rokoch. V prípade integrácie platieb, ktoré 
boli doteraz čiastočne vylúčené z režimu 
jednotných platieb, by členské štáty mali 
mať možnosť voľby používať pôvodné 
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voľby používať pôvodné referenčné 
obdobia.

referenčné obdobia.

Or. fr

Odôvodnenie

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného krmiva 
by toto zvýšenie malo byť poskytnuté na 
základe podpory, ktorú poľnohospodári 
dostali v posledných rokoch. V prípade 
integrácie platieb, ktoré boli doteraz 
čiastočne vylúčené z režimu jednotných 
platieb, by členské štáty mali mať možnosť 
voľby používať pôvodné referenčné 
obdobia.

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade zemiakov na 
výrobu škrobu a ľanu by toto zvýšenie 
malo byť poskytnuté na základe podpory, 
ktorú poľnohospodári dostali v posledných 
rokoch. V prípade integrácie platieb, ktoré 
boli doteraz čiastočne vylúčené z režimu 
jednotných platieb, by členské štáty mali 
mať možnosť voľby používať pôvodné
referenčné obdobia.

Or. fr

Odôvodnenie

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vise dès lors à supprimer la référence à la 
disparition de ce dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37a) Mal by sa klásť dôraz na situáciu 
v oblasti podpory určenej výrobcom 
tabaku, kde skúsenosť velí predĺžiť 
viazanú pomoc do roku 2013, aby sa vyhlo 
závažným sociálno-ekonomickým 
dôsledkom v niektorých regiónoch a aby 
sa výrobcovia lepšie pripravili na prechod 
na nový režim.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Constantin Dumitriu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
stanovila osobitná podpora pre plodiny 
určené na výrobu energie s cieľom 
napomôcť rozvoju tohto odvetvia. 
V dôsledku posledného vývoja v sektore 
bioenergie, a najmä vysokého dopytu po 
týchto výrobkoch na medzinárodných 
trhoch a zavedenia záväzných cieľov 
podielu bioenergie na celkovom objeme 
palív do roku 2020, už neexistuje 
dostatočný dôvod na poskytovanie 
osobitnej podpory pre plodiny určené na 
výrobu energie.

vypúšťa sa

Or. ro
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Odôvodnenie

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
stanovila osobitná podpora pre plodiny 
určené na výrobu energie s cieľom 
napomôcť rozvoju tohto odvetvia. V 
dôsledku posledného vývoja v sektore 
bioenergie, a najmä vysokého dopytu po 
týchto výrobkoch na medzinárodných 
trhoch a zavedenia záväzných cieľov 
podielu bioenergie na celkovom objeme 
palív do roku 2020, už neexistuje 
dostatočný dôvod na poskytovanie 
osobitnej podpory pre plodiny určené na 
výrobu energie.

(38) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
stanovila osobitná podpora pre plodiny 
určené na výrobu energie s cieľom 
napomôcť rozvoju tohto odvetvia. V 
dôsledku posledného vývoja v sektore 
bioenergie, a najmä vysokého dopytu po 
týchto výrobkoch na medzinárodných 
trhoch a zavedenia záväzných cieľov 
podielu bioenergie na celkovom objeme 
palív do roku 2020, už neexistuje 
dostatočný dôvod na poskytovanie 
viazanej podpory pre plodiny určené na 
výrobu energie. V budúcnosti sa teda aj 
tieto sumy zahrnú do režimu jednotných 
platieb.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) V akte o pristúpení Českej republiky, 
Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a 
Slovenska a akte o pristúpení Bulharska a 
Rumunska sa stanovilo, že poľnohospodári 
v nových členských štátoch budú dostávať 
priame platby na základe mechanizmu 
postupného zavádzania.

(41) V akte o pristúpení Českej republiky, 
Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, 
Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a 
Slovenska a akte o pristúpení Bulharska a 
Rumunska sa stanovilo, že poľnohospodári 
v nových členských štátoch budú dostávať 
priame platby na základe mechanizmu 
postupného zavádzania. Tieto platby by sa 
mali kalkulovať na základe jednotnej 
paušálnej sadzby vo všetkých členských 
štátoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Ako dôsledok postupného zavádzania 
priamych platieb v nových členských 
štátoch sa v aktoch o pristúpení stanovil 
rámec, ktorý umožňuje novým členským 
štátom vyplácať doplňujúce vnútroštátne 
priame platby. Je potrebné stanoviť 

(44) Ako dôsledok postupného zavádzania 
priamych platieb v nových členských 
štátoch sa v aktoch o pristúpení stanovil 
rámec, ktorý umožňuje novým členským 
štátom vyplácať doplňujúce vnútroštátne 
priame platby. Tieto doplnkové platby by 
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podmienky poskytovania takýchto platieb. sa mali zrušiť a nové platby by sa mali 
kalkulovať na základe jednotnej 
paušálnej sadzby vo všetkých členských 
štátoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Giovanna Corda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 50a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50a) So zreteľom na nedávne kolísanie 
na svetových trhoch, ktoré otriaslo 
Európskou úniou, je nesmierne dôležité, 
aby sa vytvorili nástroje s cieľom 
dosiahnuť lepšiu rovnováhu na trhoch a 
najmä zabezpečiť všetkým ľudským 
bytostiam dôstojnú potravu. Keďže hlboké 
vedomosti Únie v oblasti 
poľnohospodárskej politiky sa musia 
poskytnúť menej rozvinutým krajinám, 
aby tieto krajiny mohli posilniť ich výrobu 
a mohli sa pripraviť na kolísania trhu, 
bolo by vhodné umožniť, aby sa  
vypracovala skutočná politika výmen 
s poľnohospodármi v týchto krajinách 
s cieľom zahrnúť výmeny do vzdelávacích 
programov Únie. Preto je dôležité zvýšiť 
svetovú ponuku prostredníctvom podpory 
konkurencieschopného 
poľnohospodárstva, ktoré rešpektuje 
životné prostredie.
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