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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTROLA ZDRAVOTNÉHO STAVU: ZAČIATKY

Reforma v roku 2003, ktorú si vyžiadalo najmä nevyhnutné rozšírenie smerom na východ, 
ako aj Svetová obchodná organizácia, predstavuje doteraz najväčšiu reformu SPP.

Reformou, ktorá bola na začiatku plánovaná ako jednoduchá revízia platných mechanizmov 
verejných zásahov v poľnohospodárskom sektore, uskutočnená v strede obdobia, bola SPP do 
hĺbky prepracovaná a zaviedol sa ňou celý rad nových zásad:

– rozdelenie pomoci v závislosti od produkovaného množstva, aby sa podniky 
zameriavali viac na trh a aby sa zmiernilo narušenie vo výrobe a na trhoch 
poľnohospodárskych výrobkov,

– podmienenosť, ktorou sa riadia platby oddelené podľa celého radu kritérií týkajúcich 
sa životného prostredia, verejného zdravia, dobrých životných podmienok zvierat apod.,

– plnenie pravidiel WTO, nakoľko konečným cieľom rozdelenia podpory je umožniť, 
aby sa prepracovaný režim pomoci začlenil do tzv. zeleného balíka dohody
o poľnohospodárstve,

– verejné prerozdeľovanie práv na platby s účinkami na dvoch úrovniach: oddelená 
jednotná platba a presun medzi dvomi piliermi SPP (pomoc a trhy v rámci EPZF ako prvý 
pilier, rozvoj vidieka v rámci EPFRV ako druhý pilier),

– pružné spravovanie SPP, pričom členské štáty by mali možnosť uplatňovať celý rad 
parametrov novej SPP rôznymi spôsobmi,

– finančná disciplína, ktorá je ako zásada následne stanovená vo finančných výhľadoch 
na roky 2006 až 2013 a podľa ktorej bol vzhľadom na problémy súvisiace s rozšírením 
rozpočet pre poľnohospodárstvo zmrazený a zaviedli sa povinné ročné stropy, pričom sa 
stanovila možnosť vykonať na tento účel lineárne zníženia platných pomocí,

– a napokon postupnosť: reforma v roku 2003 predstavovala prvý krok v procese 
tvoreným viacerými etapami. Potom, ako boli stanovené základné zásady (oddelenie, finančná 
disciplína a pružná správa), reforma slúžila ako referencia, z ktorej vychádzali nové 
sektorálne zmeny, od reforiem stredomorského balíka až po reformu sektora vín vrátane 
nedávnej reformy týkajúcej sa bavlny.

Kontrola zdravotného stavu predstavuje poslednú etapu procesu reforiem.

2. POTREBA SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY
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Paradoxne predstavuje SPP najudržateľnejšiu a pravdepodobne najlepšie uskutočňovanú a 
určite najviac kritizovanú politiku spomedzi všetkých politík EÚ. Táto politika, ktorá bola 
vytvorená vlastne pred 50 rokmi, dokázala ako jediná plniť ciele, ktoré ju viedli už od jej 
zrodu. A pritom si sociálne, ekonomické, politické a environmentálne zmeny, ktoré postupne 
nastávali v Európe a na celom svete, vyžiadali úpravy ad hoc, v dôsledku ktorých čoraz viac 
rástlo jej nepochopenie v niektorých kruhoch spoločnosti, najmä kvôli nerovnostiam, ktoré 
spôsobila medzi poľnohospodármi, regiónmi a členskými štátmi, a do tej miery, že EÚ 
prerástla do čoraz heterogénnejších poľnohospodársko-vidieckych oblastí. 

Spravodajca sa domnieva, že realizácia spoločnej poľnohospodárskej politiky je nielen 
žiaduca, ale aj nevyhnutná, ak sa má zaručiť konkurencieschopnosť európskeho 
poľnohospodárstva na svetovom trhu, bezpečnosť dodávok, kvalita potravín, trvalá 
udržateľnosť životného prostredia, schopnosť reagovať na nové problémy, akými sú najmä 
klimatické zmeny a obnoviteľné energie, a zachovanie dynamického a diverzifikovaného 
hospodárstva vo vidieckych oblastiach v súlade s cieľmi, ktoré boli opäť potvrdené 
v Lisabonskej zmluve.

Kontrola zdravotného stavu by mohla, a podľa názoru spravodajcu aj mala, mať širší záber 
v rozprave o definícii modelu poľnohospodárskej politiky, ktorý by sa mal uplatňovať od roku 
2013. Je poľutovaniahodné, že sa táto príležitosť nevyužila.

Rámec, ktorým chcela Komisia ohraničiť rozpravu o kontrole zdravotného stavu, pričom sa 
osobitne neriešia otázky ako legitímnosť pomoci a definícia parametrov čo najviac 
harmonizovaného modelu oddelených platieb, priestor ponechaný členským štátom, 
modulácia alebo spolufinancovanie, možnosť vytvorenia jednotného piliera, ako aj postavenie 
právnej úpravy trhov v rámci novej SPP, sťaží rozpravu a prijímanie rozhodnutí v priebehu 
reformy v roku 2013, o ktorej sa určite bude diskutovať od roku 2010/2011. 

Rovnako bude treba uskutočniť po roku 2009 revíziu rozpočtu Spoločenstva vrátane systému 
vlastných zdrojov, ako bolo rozhodnuté v rámci medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 
2006, a zároveň revíziu kjótskeho protokolu, preskúmať finančné výhľady na obdobie po roku 
2013 a pravdepodobne dosiahnuť dohodu v rámci WTO.

3. NÁVRHY SPRAVODAJCU

Európsky parlament venoval osobitnú pozornosť problémom poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka, pričom vyvinul nespočetné množstvo iniciatív a vypracoval mnoho návrhov, 
z ktorých veľká časť bola nedávno schválená, o ktorých sa spravodajca domnieva, že 
dodržiavanie ich kľúčových aspektov je morálnou povinnosťou.

Spomedzi najnovších prijatých pozícií Európskeho parlamentu, ktoré sa priamo týkajú 
zdravotného stavu, treba uviesť správu pána Goepela o téme, ktorou sa zaoberá náš 
dokument1, správu pani Jeggleovej o mlieku2, pána Veraldiho o mladých poľnohospodároch3, 

                                               
1 P6_TA(2008)093.
2 P6_TA(2008)092.
3 P6_TA(2008)258.
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pána Aylwarda o odvetví oviec a kôz1 a správu pána Berlato o Fonde Spoločenstva pre tabak2.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca navrhuje Európskemu parlamentu, aby 
k návrhom Komisie týkajúcim sa nižšie uvedených právnych predpisov zapracoval 
nasledujúce hlavné zmeny.

I. NARIADENIE RADY, KTORÝM SA STANOVUJÚ SPOLOČNÉ PRAVIDLÁ 
REŽIMOV PRIAMEJ PODPORY PRE POĽNOHOSPODÁROV V RÁMCI 
SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY A KTORÝM SA ZAVÁDZAJÚ 
NIEKTORÉ REŽIMY PODPORY PRE POĽNOHOSPODÁROV

a) Podmienenosť

Spravodajca víta úsilie o zjednodušenie v tejto oblasti.  S cieľom zabezpečiť faktorom práca a 
zamestnanosť postavenie, ktoré im prislúcha, navrhuje, aby sa bezpečnosť na pracovisku 
začlenila medzi už stanovené legislatívne požiadavky v oblasti riadenia.

b) Modulácia

Modulácia je odôvodnená ako nástroj financovania druhého piliera. Postupná modulácia je 
plne odôvodnená, nakoľko je spravodlivé, aby sa príjemcovia najvyšších platieb čo najviac 
podieľali na plnení tohto cieľa. Z tých istých dôvodov treba v praxi zachovať oslobodenie 
pre platby do 5 000 EUR, čím sa z uplatnenia tohto opatrenia oslobodí veľké množstvo 
príjemcov nízkych platieb (viac ako 80 % všetkých príjemcov). Spravodajca, ktorý osobne 
podporuje zvýšenú mieru modulácie, však uznáva, že treba dodržiavať rozhodnutie, ktoré 
Európsky parlament prijal v marci 2008 prostredníctvom správy Goepel (5 % povinná 
modulácia pre všetkých príjemcov podpory nad 5 000 EUR, + 1 % pre tých, ktorých podpora 
sa pohybuje medzi 10 000 a 99 999 EUR, + 2 % pre príjemcov podpory od 100 000 do 199 
999 EUR, + 3 % pre platby v rozpätí 100 000 do 299 999 EUR a + 4 % pre platby nad 
300 000 EUR). 

Nie je však rozumné navrhovať uplatnenie tohto opatrenia na nové členské štáty, keďže sa, 
pokiaľ ide o platby v prvom pilieri, nachádzajú až do roku 2013 v prechodnom období.

V prípade prerozdelenia (pravidlo 80-20) neexistuje žiaden dôvod, aby sa na sumy 
vyplývajúce z nového režimu postupnej modulácie uplatňovalo iné pravidlo ako v prípade 
povinnej modulácie.

Zvolením nižšej miery modulácie na základe uvedených dôvodov si je spravodajca vedomý 
toho, že sumy, ktoré sa majú preniesť do druhého piliera prostredníctvom tohto mechanizmu, 
budú zreteľne nižšie, ako sumy, ktoré by boli prenesené v prípade, že by sa uplatnila miera 
modulácie podľa Komisie. Preto navrhuje doplnkové mechanizmy, cieľom ktorých je 
dosiahnuť podobný výsledok, buď podľa článku 68 na základe dobrovoľnosti, alebo 
zavedením nového mechanizmu v podobe maximálneho stropu, čo vysvetľuje v nasledujúcich 
častiach.

                                               
1 P6_TA(2008)310.
2 P6_TA(2008)204.
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c) Stanovenie maximálnej výšky alebo maximálny strop

S cieľom vyvážiť zníženie prenosov finančných prostriedkov do druhého piliera, ktoré 
vyplývajú z navrhovanej nízkej sadzby modulácie, a taktiež z dôvodov rovnováhy a 
spravodlivosti sa zdá byť vhodným riešením stanoviť maximálnu výšku pre udeľovanie 
priamej podpory na 500 000 EUR.

Vzhľadom na plánovanú valorizáciu v oblasti zamestnanosti v poľnohospodárstve a na 
vidieku, ako aj na významnú úlohu, ktorú v tejto oblasti zohráva množstvo 
poľnohospodárskych podnikov, najmä družstiev, sa navrhuje stanoviť maximálny strop, ktorý 
bude platiť pre každého z uvedených tzv. veľkých príjemcov, na 500 000 EUR, a pripočítať 
k nemu celkovú sumu výdavkov, ktoré sa ročne používajú na vyplácanie platov. 

Vzhľadom na veľmi nerovnomerné rozdelenie týchto veľkých príjemcov v jednotlivých 
členských štátoch sa navrhuje, aby sa sumy vyplývajúce z uvedeného opatrenia prevádzali 
na príslušné členské štáty.

d) Minimálne hranice

Komisia navrhuje vytvorenie minimálnej hranice 250 EUR za rok alebo na 1 ha, pričom pri 
jej nesplnení nebudú môcť malí poľnohospodári dostávať priame platby z dôvodov vysokých 
nákladov a administratívneho zaťaženia spojeného so spracovaním platieb. 

Z pohľadu spravodajcu svedčí tento návrh o veľkej sociálnej necitlivosti, ktorá by v prípade 
uplatnenia nielen prispela k tomu, že by sa veľký počet poľnohospodárov postavil proti SPP, 
ale ktorá by prekryla pozitívny vplyv podielu týchto poľnohospodárov, ktorých treba 
pokladať za spojencov a nepodceňovať ich pri uskutočňovaní cieľov týkajúcich sa realizácie 
osvedčených postupov v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia. Nezabúdajme, že 
poľnohospodári dostávajúci podporu do výšky 250 EUR tvoria takmer 31 % celkového 
obyvateľstva, ktoré predstavuje len 0,84 % platieb.

Spravodajca preto odporúča zamietnuť tento návrh Komisie.

Keďže má však pochopenie pre argumenty týkajúce sa nevyhnutnosti znížiť byrokratické 
zaťaženie spojené s vyplácaním tejto podpory, navrhuje, aby sa sumy do výšky 500 EUR 
ročne mohli vyplácať raz za dva roky, a to v prvom roku.

e) Dodatočné platby (článok 68)

Komisia navrhuje článok 68 ako súčasť návrhov týkajúcich zrušenia čiastočného oddelenia, 
ako aj prechodu na model prideľovania podpory na územnom základe a s cieľom zohľadniť 
následky, ktoré to bude mať určité sektory a regióny, pričom budú mať členské štáty možnosť 
využívať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov na financovanie celého radu opatrení, 
pomocou ktorých sa vyrovnajú očakávateľné dôsledky. 

V snahe čo najlepšie využiť dané možnosti, ktoré tento nástroj ponúka, navrhuje spravodajca 
nasledovné:
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– zrušiť plánované financovanie v systéme riadenia rizík a krízového riadenia v rámci 
článku 68, čím sa zlepšia finančné možnosti iných navrhovaných opatrení;

– vypracovať nový článok 68a, ktorý členským štátom poskytne možnosť použiť až 5 % 
prostriedkov nad stanoveným vnútroštátnym stropom na financovanie poistenia úrody 
a na financovanie vzájomných fondov, takže budú môcť zaručiť adekvátne 
financovanie systému riadenia rizík a krízového riadenia; v súvislosti s otázkami 
riadenia a organizácie trhov sa zdá byť vhodným riešením prevádzkovať tieto nástroje 
v rámci jednotnej SOT, a nie v rámci predpisov týkajúcich sa režimovej priamej 
podpory pre poľnohospodárov,

– umožniť tým členským štátom, ktoré prejavia záujem, prevod nepoužitých 
prostriedkov spadajúcich pod článok 68 a 68a do druhého piliera a následne ich použiť 
bez toho, aby museli uplatniť spolufinancovanie, na základe posilnenia svojich 
programov pre rozvoj vidieka, aby sa tak vyrovnalo zníženie prevedených 
prostriedkov do druhého piliera v dôsledku zníženia modulačnej sadzby, ktorá by sa 
mala podľa návrhu zaviesť ako náhradné riešenie namiesto návrhu Komisie,

– zrušiť strop 2,5 %, ktorý sa môže stanoviť neskôr a objektívne na základe schválených 
návrhov v tejto oblasti a v súlade s doložkou de minimis a so zeleným balíkom 
poľnohospodárskej dohody, k čomu sa EÚ zaviazala v rámci WTO, ako aj v súlade 
s mandátom na rokovanie v rámci cyklu rokovaní v Dauhá.

f) Oddelená podpora

Spravodajca víta návrh Komisie týkajúci sa postupného zavedenia základných kritérií 
územnosti pre udeľovanie podpory poľnohospodárom. Uvedomuje si však skutočnosť, že 
nakoľko príležitosť otvoriť dôkladnejšiu diskusiu o tejto otázke už nie je aktuálna, pružnosť, 
ktorú by získali členské štáty, je síce možným riešením, mohla by však viesť k vytvoreniu 
prípadne až 27 rôznych modelov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhoch, najmä na dôsledky na produkciu z chovu, sa zdá, že 
by bolo vhodné:

– zachovať oddelenú pomoc pre porážku teliat,

– umožniť zachovanie oddelenej pomoci až do 100 % pre oblasť chovu kôz a oviec,

– zachovať oddelenú pomoc sušeného krmiva a bielkovinových plodín v prípade 
pestovania, ktoré je priamo spojené so živočíšnou výrobou, a c cieľom podporiť 
ponuku krmiva počas konjunktúry poznamenanej silným dopytom a vysokými 
cenami,

– zachovať súčasný režim pre malé SOT až do obdobia 2012/2013,

– zachovať súčasný režim až do obdobia 2012/2013 v oblasti tabaku v súlade 
s rozhodnutím Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté väčšinovým hlasovaním.
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II. NARIADENIE RADY, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA NARIADENIE (ES) Č. 
320/2006, (ES) Č. 1234/2007, (ES) Č. 3/2008 A (ES) [...]/2008 S CIEĽOM 
UPRAVIŤ SPOLOČNÚ POĽNOHOSPODÁRSKU POLITIKU

a) Riadenie rizík a krízové riadenie

Napriek významnej úlohe, ktorú zohráva systém riadenia rizík a krízového riadenia 
navrhovaný Komisiou, sa však zdá, že tento systém nemôže v dostatočnej miere 
reagovať na neustále závažné krízy, napríklad tie, ktorým sme museli čeliť v nedávnej 
minulosti v súvislosti s BSE, vzhľadom na jeho preventívnu povahu, pokiaľ ide 
o riziká vyskytujúce sa na individuálnej úrovni, a jeho založenie na poistení úrody a 
vzájomných fondov. V tomto zmysle sa navrhuje zachovať článok 44.

Ďalej sa navrhuje zvýšiť na 70 % spoluúčasť Spoločenstva (+ 30 % výšky 
navrhovanej pre staré členské štáty), pokiaľ ide o nové členské štáty, keďže sa 
v súčasnosti nachádzajú v prechodnom období a čelia takým problémom, ako je 
spolufinancovanie systému riadenia rizík a krízového riadenia.

Zdá sa, že by bolo vhodné zveriť v oblasti prevencie rizík a kríz aktívnejšiu úlohu 
poľnohospodárskym a/alebo medziodborovým organizáciám vzhľadom na to, že majú 
potenciál podporovať väčšie povedomie o trhoch.

b) Intervenčné mechanizmy na trhu

– mäkká pšenica

Navrhuje sa zachovať intervenčný mechanizmus a obmedziť harmonogram na tri 
posledné mesiace hospodárskeho roku, aby sa zohľadnila funkcia tzv. bezpečnostnej 
siete a zabránilo sa špekuláciám. Mechanizmus verejných súťaží navrhovaný 
Komisiou sa zamieta, nakoľko vládne názor, že by sa v jeho dôsledku ceny mohli 
dostať do špirály neustáleho klesania.

– Sektor bravčového mäsa

V súlade so zásadou obozretnosti sa navrhuje zachovať intervenčný mechanizmus 
pri nulových množstvách.

– Sektor mlieka

Navrhuje sa zachovať podporu vstrebania výroby, a to výlučne pre neziskové 
organizácie.

c) Súkromné skladovanie

Navrhuje sa zaradiť bravčové mäso do mechanizmu súkromného skladovania, keďže 
je vystavené rovnakým rizikám ako ostatné druhy mäsa.
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d) Vývozné náhrady pre obilniny

Komisia sa zaviazala, že zruší tento mechanizmus po uzatvorení rokovaní z Dauhá 
v rámci WTO. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu a na všetky výhľadové analýzy 
sa zdá, že bude vhodné zrušiť tento mechanizmus jednostranne, čím sa vyšle jasný 
politický signál o solidarite s rozvojovými krajinami a zároveň sa posilní zásobovanie 
Európy, pokiaľ ide o oblasť živočíšnej výroby.

e) Sektor mlieka

Reforma sektoru mlieka prestavuje jeden z najcitlivejších aspektov kontroly 
zdravotného stavu a je jedným z bodov, ktorý vyvoláva najväčšie názorové rozdiely 
vzhľadom na hlboké nerovnosti v podmienkach výroby na celom území Únie.

Pretože je nevyhnutné dospieť k uspokojivému kompromisu a vzhľadom na cenové 
výkyvy, ktoré boli príznačné pre trh s mliekom v poslednom období, navrhuje sa 
prijať o niečo obozretnejší prístup v porovnaní s tým, čo navrhuje Komisia, konkrétne:

– zvýšiť kvóty na mlieko o 1 % na hospodárske roky 2009/2010 a 2010/2011,

– naplánovať s výhľadom na rok 2010 rozhodnutia o budúcnosti tohto sektoru 
so zreteľom na primerané hodnotenie obdobia, ktorému zodpovedajú tri 
predchádzajúce hospodárske roky,

– vytvoriť tzv. fond pre mlieko financovaný prostriedkami, ktoré sa vytvoria 
uplatnením tzv. superdane a úsporami, ktoré vzniknú vďaka odstráneniu trhových 
nástrojov, pričom opatrenia, ktoré sa budú dať zabezpečiť ostatnými nástrojmi, najmä 
článkom 68, sa nebudú dať financovať z prostriedkov tohto fondu.

III. NARIADENIE RADY, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA NARIADENIE 
(ES) Č. 1698/2005 O PODPORE ROZVOJA VIDIEKA 
PROSTREDNÍCTVOM EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO 
FONDU PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV), A ROZHODNUTIE RADY, 
KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ROZHODNUTIE 2006/144/ES O 
STRATEGICKÝCH USMERNENIACH SPOLOČENSTVA PRE ROZVOJ 
VIDIEKA (PROGRAMOVACIE OBDOBIE 2007 – 2013)

Hoci spravodajca súhlasí s úvahami Komisie o nevyhnutnosti zaradiť do 
programov pre rozvoj vidieka nové výzvy, najmä v oblasti zmien klímy, 
obnoviteľných energií, hospodárenia s vodou a biodiverzity, domnieva sa, že 
členské štáty by mali mať možnosť väčšej flexibility. Komisia, v snahe zohľadniť 
tieto výzvy, síce zvolila flexibilnejší prístup tým, že vypracovala orientačný 
zoznam opatrení, ktoré by členské štáty mohli uplatniť, nijako však nespresnila, 
že tieto opatrenia sa musia financovať všetkými doplnkovými prostriedkami 
vyplývajúcimi z novej modulácie. 
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Spravodajca navrhuje obmedziť túto povinnosť na 50 % doplnkových 
prostriedkov, čím by sa členským štátom poskytla väčšia flexibilita pri využívaní 
finančných prostriedkov, ktoré sa prenášajú do druhého piliera a vyplývajú 
z novej modulácie, stanovenia stropov a z nového mechanizmu tzv. premostenia, 
ktorý sa zaviedol článkom 68, či už pre opatrenia, ktoré sa majú uskutočniť 
v súvislosti s novými výzvami alebo v rámci posilňovania ich programov rozvoja 
vidieka.

Okrem toho sú navrhované dodatočné opatrenia, zamerané na:

– využívanie slnečnej, veternej a geotermálnej energie,
– zlepšenie hospodárenia s rezíduami a opätovného využívania materiálov,
– manažment povodňových rizík.

Navrhuje sa rozšíriť pole pôsobnosti tohto nástroja tak, že medzi prijateľné 
výdavky spojené s konkrétnymi opatreniami na podporu inovácie a predávania 
znalostí, a to nielen ako podiel poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na plnení 
lisabonskej stratégie, ale zároveň aj s cieľom zvýšiť schopnosť reagovať na nové 
výzvy a najmä na otázky týkajúce sa nových zdrojov energie a boja proti zmenám 
klímy, biodiverzity a hospodárenia s vodnými zdrojmi.

Vzhľadom na problém starnutia podnikateľov pôsobiacich v poľnohospodárstve a 
vyľudňovania vidieckych oblastí je dôležité posilniť podporu pre začatie činnosti 
mladých poľnohospodárov zvýšením príslušnej prémie z 55 000 EUR na 75 000 
EUR.
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