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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Britta Reimers

Návrh nariadenia
-

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Európskej komisie.

Or. de

Odôvodnenie

V slobodnej a trhovo orientovanej Európe by pre poľnohospodárov, ako aj pre spotrebiteľov 
bolo lepšie, keby sa poľnohospodárstvo oslobodilo od závislosti pripomínajúcej Big Brother. 
Komisii sa však, žiaľ, vo svojom návrhu nepodarilo posunúť týmto smerom a systematickým 
spôsobom zrušiť dotácie. Namiesto toho sa rozširujú súčasné štruktúry, pričom väčšia 
byrokracia vytvára pre uchádzačov i pre členské štáty väčšie výdavky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 
2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti 
potravín, prírodných zdrojov a území“11 sa 
stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto 
oznámení vyplýva, že SPP by sa 
s platnosťou od 1. januára 2014 mala 
zreformovať. Táto reforma by sa mala 
týkať všetkých hlavných nástrojov SPP 
vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 

(1) v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 
2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti 
potravín, prírodných zdrojov a území“11 sa 
stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto 
oznámení vyplýva, že SPP by sa 
s platnosťou od 1. januára 2014 mala 
zreformovať. Táto reforma by sa mala 
týkať všetkých hlavných nástrojov SPP 
vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
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podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 
č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah 
pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť 
nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho 
novým znením. Cieľom reformy by malo 
byť aj čo najväčšie zefektívnenie 
a zjednodušenie ustanovení.

podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 
č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1782/2003. Cieľom reformy by 
malo byť zefektívnenie a zjednodušenie 
ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 
2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti 
potravín, prírodných zdrojov a území“11 sa 
stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto 
oznámení vyplýva, že SPP by sa 
s platnosťou od 1. januára 2014 mala 
zreformovať. Táto reforma by sa mala 
týkať všetkých hlavných nástrojov SPP 
vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 

(1) v oznámení Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 
2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti 
potravín, prírodných zdrojov a území“11 sa 
stanovujú možné úlohy, ciele a zamerania 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(SPP) po roku 2013. Z diskusií o tomto 
oznámení vyplýva, že SPP by sa 
s platnosťou od 1. januára 2014 mala 
zreformovať. Táto reforma by sa mala 
týkať všetkých hlavných nástrojov SPP 
vrátane nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 
z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky 
a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) 
č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) 



AM\905018SK.doc 5/169 PE491.238v01-00

SK

č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah 
pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť 
nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho 
novým znením. Cieľom reformy by malo 
byť aj čo najväčšie zefektívnenie 
a zjednodušenie ustanovení.

č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 1782/2003. Vzhľadom na rozsah 
pôsobnosti reformy je vhodné zrušiť 
nariadenie (ES) č. 73/2009 a nahradiť ho 
novým znením. Cieľom reformy by malo 
byť aj zefektívnenie a zjednodušenie 
ustanovení.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Je nevyhnutné, aby bola SPP silná 
a aby bola podporená rozpočtom, ktorý je 
potrebný na obdobie od roku 2007 do 
roku 2013 na vytvorenie ozajstného rastu 
s cieľom umožniť Európskej únii, aby 
zakaždým vyrábala potrebné množstvo 
rôznych potravín vysokej kvality a aby 
pomáhala pri podpore zamestnanosti, 
zachovaní a produkovaní 
environmentálnych tovarov, v boji proti 
zmene klímy a pri správe území. SPP by 
sa okrem toho mala zakladať na 
ustanoveniach, ktoré sú pre
poľnohospodárov, ostatné zúčastnené 
strany a občanov vo všeobecnosti ľahko 
pochopiteľné tak, aby sa prispievalo 
k transparentnosti vykonávania, umožnil 
dohľad a aby sa znížili náklady 
hospodárskych subjektov a správcov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Vicky Ford
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2a  (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Keďže spoločná poľnohospodárska 
politika je v rozpore so zásadami
jednotného trhu a so zásadou
zabezpečenia rovnakých podmienok pre 
všetkých v celej Európskej únii a na 
celosvetových trhoch. Je v rozpore 
s pravidlami EÚ pre hospodársku súťaž 
a s pravidlami pre štátnu pomoc 
vzťahujúcimi sa na všetky ostatné 
odvetvia. Výdavky SPP na priame platby a 
na nástroje na riadenie trhu by sa preto 
mali významne znížiť a rovnako by sa 
mali ukončiť výnimky zo štátnej pomoci 
a z pravidiel hospodárskej súťaže, čím sa 
európskym poľnohospodárom umožní, 
aby si mohli v rámci EÚ, ako aj na 
celosvetových trhoch voľne konkurovať.

Or. en

Odôvodnenie

Štátne dotácie by sa nemali využívať na uprednostňovanie menej výkonných 
poľnohospodárskych podnikov na úkor tých výkonnejších.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) Keďže spoločná poľnohospodárska 
politika je v rozpore so zásadami
jednotného trhu a so zásadou
zabezpečenia rovnakých podmienok pre 
všetkých v celej Európskej únii. Je 
v rozpore s pravidlami EÚ pre 
hospodársku súťaž a s pravidlami pre 
štátnu pomoc vzťahujúcimi sa na všetky 
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ostatné odvetvia. Výdavky SPP na priame 
platby a na nástroje na riadenie trhu by sa 
preto mali významne znížiť a rovnako by 
sa mali ukončiť výnimky zo štátnej 
pomoci a z pravidiel hospodárskej súťaže. 
Na zosúladenie so zásadami jednotného 
trhu by sa verejné zdroje mali zamerať 
výlučne na plnenie cieľov stratégie 2020, 
čím sa európskym poľnohospodárom 
umožní, aby si mohli v rámci EÚ, ako aj 
na celosvetových trhoch voľne 
konkurovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Vykonávanie tohto nariadenia by 
malo byť v súlade s cieľmi rozvojovej 
spolupráce politického rámca Únie pre 
potravinovú bezpečnosť (COM (2010) 
127) s osobitným dôrazom na to, aby sa 
zabezpečilo, že uplatňovanie opatrení SPP 
neohrozuje výrobu potravín a dlhodobú 
potravinovú bezpečnosť rozvojových 
krajín a schopnosť obyvateľstva týchto 
krajín uživiť sa, pričom sa dodržiava 
záväzok vyplývajúci zo súdržnosti politík v 
záujme rozvoja podľa článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Vykonávanie tohto nariadenia by
malo byť v súlade s cieľmi rozvojovej 
spolupráce politického rámca Únie pre 
potravinovú bezpečnosť (COM (2010) 
127) s osobitným dôrazom na to, aby sa 
zabezpečilo, že uplatňovanie opatrení SPP 
neohrozuje výrobu potravín a dlhodobú 
potravinovú bezpečnosť rozvojových 
krajín a schopnosť obyvateľstva týchto 
krajín uživiť sa, pričom sa dodržiava 
záväzok vyplývajúci zo súdržnosti politík v 
záujme rozvoja podľa článku 208 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie, stanoviť ročný 

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
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strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom,
stanoviť ročný strop za dobrovoľnú 
viazanú podporu, prijať pravidlá týkajúce 
sa postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu schvaľovania a oznamovania 
informácií výrobcom v súvislosti so 
schvaľovaním plôch a odrôd na účely 
osobitnej platby na bavlnu, stanoviť 
pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia 
výšky osobitnej platby na bavlnu, prijať 
pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania.

strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom; prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu schvaľovania 
a oznamovania informácií výrobcom 
v súvislosti so schvaľovaním plôch a odrôd 
na účely osobitnej platby na bavlnu, 
stanoviť pravidlá týkajúce sa výpočtu 
zníženia výšky osobitnej platby na bavlnu, 
prijať pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
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ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu schvaľovania a oznamovania 
informácií výrobcom v súvislosti so 
schvaľovaním plôch a odrôd na účely 
osobitnej platby na bavlnu, stanoviť 
pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia 
výšky osobitnej platby na bavlnu, prijať 
pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania.

ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, stanoviť pravidlá týkajúce sa 
výpočtu zníženia výšky osobitnej platby na 
bavlnu, prijať pravidlá týkajúce sa 
všeobecných požiadaviek oznamovania. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
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platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu schvaľovania a oznamovania 
informácií výrobcom v súvislosti so 
schvaľovaním plôch a odrôd na účely 
osobitnej platby na bavlnu, stanoviť 
pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia 
výšky osobitnej platby na bavlnu, prijať 
pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania.

platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, stanoviť pravidlá týkajúce sa 
výpočtu zníženia výšky osobitnej platby na 
bavlnu, prijať pravidlá týkajúce sa 
všeobecných požiadaviek oznamovania. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
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neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu schvaľovania a oznamovania 
informácií výrobcom v súvislosti so 
schvaľovaním plôch a odrôd na účely 
osobitnej platby na bavlnu, stanoviť 
pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia
výšky osobitnej platby na bavlnu, prijať 
pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania.

neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre dobrovoľné platby oblastiam 
s prírodnými prekážkami, stanoviť ročný 
strop pre dobrovoľné platby mladým 
poľnohospodárom, stanoviť ročný strop za 
dobrovoľnú viazanú podporu, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu hodnotenia 
a schvaľovania rozhodnutí v rámci 
dobrovoľnej viazanej podpory, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu schvaľovania 
a oznamovania informácií výrobcom 
v súvislosti so schvaľovaním plôch a odrôd 
na účely dočasnej osobitnej platby na 
bavlnu, stanoviť pravidlá týkajúce sa 
výpočtu zníženia výšky osobitnej platby na 
bavlnu, prijať pravidlá týkajúce sa 
všeobecných požiadaviek oznamovania.
Tieto právomoci by sa mali vykonávať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty 
kontrolujú vykonávanie vykonávacích 
právomocí Komisie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom zabezpečiť jednotné (5) S cieľom zabezpečiť jednotné 
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podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom, stanoviť 
ročný strop za dobrovoľnú viazanú 
podporu, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu hodnotenia a schvaľovania 
rozhodnutí v rámci dobrovoľnej viazanej 
podpory, prijať pravidlá týkajúce sa 
postupu schvaľovania a oznamovania
informácií výrobcom v súvislosti so 
schvaľovaním plôch a odrôd na účely 
osobitnej platby na bavlnu, stanoviť 
pravidlá týkajúce sa výpočtu zníženia 
výšky osobitnej platby na bavlnu, prijať 
pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania.

podmienky vykonávania tohto nariadenia 
a zabrániť nekalej súťaži alebo 
diskriminácii medzi poľnohospodármi by 
sa Komisii mali zveriť vykonávacie 
právomoci, aby mohla stanoviť ročný 
vnútroštátny strop pre režim základných 
platieb, prijať pravidlá týkajúce sa žiadostí 
o pridelenie platobných nárokov, prijať 
opatrenia týkajúce sa vrátenia 
neaktivovaných platobných nárokov do 
národnej rezervy, prijať požiadavky 
súvisiace s oznamovaním prevodu 
platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop pre platby za 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie; stanoviť ročný 
strop pre platby oblastiam s prírodnými 
prekážkami, stanoviť ročný strop pre 
platby mladým poľnohospodárom a novým
účastníkom; stanoviť ročný strop za 
dobrovoľnú viazanú podporu, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu hodnotenia 
a schvaľovania rozhodnutí v rámci 
dobrovoľnej viazanej podpory, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu schvaľovania 
a oznamovania informácií výrobcom 
v súvislosti so schvaľovaním plôch a odrôd 
na účely osobitnej platby na bavlnu, 
stanoviť pravidlá týkajúce sa výpočtu 
zníženia výšky osobitnej platby na bavlnu, 
prijať pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) K pokročilým udržateľným
poľnohospodárskym systémom by sa malo 
pristupovať ako k predchodcom, to 
znamená, že usmernenie a ciele do 
budúcnosti by mali predstavovať 
poľnohospodárske systémy s postupmi 
nad rámec základných pravidiel krížového 
plnenia nariadenia (EÚ) č. XX [HZR], 
ktoré neustále napredujú v zlepšovaní 
využívania živín, riadenia vodných cyklov 
a energetických tokov s cieľom znížiť 
poškodzovanie životného prostredia 
a odpad z neobnoviteľných zdrojov 
a zachovať vysokú mieru rozmanitosti 
plodín, zvierat a prírody.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Neudržateľné poľnohospodárske 
systémy: poľnohospodárske postupy 
a chov zvierat, ktoré systematickým 
spôsobom porušujú pravidlá krížového 
plnenia v oblastiach životného prostredia 
a verejného zdravia, zdravia zvierat 
a rastlín nedostatočným využívaním živín 
a následným znečisťovaním vody, príliš 
veľkým zaťažovaním pôdy z hľadiska 
dostupných hektárov, veľkou závislosťou 
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od externých zdrojov energie, prísunmi 
biocídov, antibiotík, vody a živín – takéto 
systémy by sa mali z pomoci SPP vylúčiť.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto v podstate neudržateľné systémy, ktorými sa pre spoločnosť a SPP alebo rozpočet EÚ 
vytvárajú dodatočné externalizované náklady, by sa mali z pomoci Spoločenstva vylúčiť. 
Pozri: krížové plnenie podľa definície v hlave VI a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. XX 
[HZR].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Komisia prijme bezodkladne 
uplatniteľné vykonávacie akty, ak si to 
závažné naliehavé dôvody vyžadujú 
v riadne odôvodnených prípadoch 
spojených s výnimočnými riadiacimi 
opatreniami určenými na riešenie 
naliehavých a nepredvídaných problémov 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch.

(6) Komisia prijme bezodkladne 
uplatniteľné delegované akty, ak si to 
závažné naliehavé dôvody vyžadujú 
v riadne odôvodnených prípadoch 
spojených s výnimočnými riadiacimi 
opatreniami určenými na riešenie 
naliehavých a nepredvídaných problémov 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zohľadniť nové právne 
predpisy týkajúce sa režimov podpory, 
ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí 

vypúšťa sa
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účinnosti tohto nariadenia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely zmeny a doplnenia 
zoznamu režimov podpory, na ktoré sa 
toto nariadenie vzťahuje.

Or. es

Odôvodnenie

Keďže rozsah pôsobnosti je kľúčovým prvkom tohto nariadenia, všetky zmeny sa musia 
vykonať riadnym legislatívnym postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zohľadniť nové právne 
predpisy týkajúce sa režimov podpory, 
ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely zmeny a doplnenia 
zoznamu režimov podpory, na ktoré sa 
toto nariadenie vzťahuje.

vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti predstavuje kľúčový aspekt nariadenia a mal by sa zmeniť a doplniť iba 
prostredníctvom základného aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom zohľadniť nové právne 
predpisy týkajúce sa režimov podpory, 
ktoré môžu byť prijaté po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia, by sa 
právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely zmeny a doplnenia 
zoznamu režimov podpory, na ktoré sa 
toto nariadenie vzťahuje.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia, 
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia kritérií, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu. V nariadení by 
sa mal stanoviť rámec, v ktorom členské 
štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré 
treba uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie a kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu.

Or. es
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s navrhnutými zmenami k článku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia, 
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia kritérií, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu. V nariadení by 
sa mal stanoviť rámec, v ktorom členské 
štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré 
treba uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu a 
pestovanie a kritériá, ktoré poľnohospodári 
musia splniť, aby sa dalo považovať, že 
splnili povinnosť zachovania 
poľnohospodárskej plochy v stave 
vhodnom na výrobu.

Or. es

Odôvodnenie

Regulácia kľúčových otázok by sa mala vykonávať prostredníctvom základných aktov a nie 
delegovanými aktmi Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia, 
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia kritérií, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu. V nariadení by 
sa mal stanoviť rámec, v ktorom členské 
štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré 
treba uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie a kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia, 
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely stanovenia rámca, 
v ktorom členské štáty vymedzia 
minimálne činnosti, ktoré treba uskutočniť 
na plochách prirodzene ponechaných 
v stave vhodnom na pastvu alebo 
pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
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alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy – t.j. 
akéhokoľvek územia, ktoré zaberá orná 
pôda, trvalá trávnatá plocha a pasienok 
alebo trvalé plodiny – v stave vhodnom na 
výrobu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy, to 
znamená akéhokoľvek územia, ktoré 
zaberá orná pôda, trvalá trávnatá plocha 
alebo trvalé plodiny, v stave vhodnom na 
výrobu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy, to 
znamená akéhokoľvek územia, ktoré 
zaberá orná pôda, trvalé pasienky alebo 
trvalé plodiny, v stave vhodnom na 
výrobu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 

(9) S cieľom zohľadniť osobitné nové 
prvky a zaručiť ochranu práv príjemcov by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely ustanovenia ďalších 
vymedzení týkajúcich sa prístupu 
k podpore podľa tohto nariadenia,
stanovenia rámca, v ktorom členské štáty 
vymedzia minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
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ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu.

ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, ako aj kritériá, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v stave vhodnom na výrobu, a kritériá, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných rastlinných krmív, pokiaľ ide 
o trvalú trávnatú plochu, pasienky a trvalé 
plodiny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby objem 
financovania SPP bol v súlade s ročnými 
stropmi uvedenými v článku 16 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XX [HZR] je potrebné 
udržať úpravu úrovní priamej podpory 
v ktoromkoľvek kalendárnom roku. 
Úprava priamych platieb by sa mala 
vzťahovať len na platby poskytované 
poľnohospodárom vo výške nad 
5 000 EUR za príslušný kalendárny rok.
Vzhľadom na úroveň priamych platieb pre 
poľnohospodárov v Bulharsku a Rumunsku 
v rámci uplatňovania mechanizmu 
postupného zavádzania na všetky priame 
platby poskytované v týchto členských 
štátoch by sa mal tento nástroj finančnej 
disciplíny od 1. januára 2016 uplatňovať 
len v týchto členských štátoch.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby objem 
financovania SPP bol v súlade s ročnými 
stropmi uvedenými v článku 16 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XX [HZR] je potrebné 
udržať úpravu úrovní priamej podpory 
v ktoromkoľvek kalendárnom roku. 
Vzhľadom na úroveň priamych platieb pre 
poľnohospodárov v Bulharsku a Rumunsku 
v rámci uplatňovania mechanizmu 
postupného zavádzania na všetky priame 
platby poskytované v týchto členských 
štátoch by sa mal tento nástroj finančnej 
disciplíny od 1. januára 2016 uplatňovať 
len v týchto členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby objem 
financovania SPP bol v súlade s ročnými 
stropmi uvedenými v článku 16 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XX [HZR] je potrebné 
udržať úpravu úrovní priamej podpory 
v ktoromkoľvek kalendárnom roku. 
Úprava priamych platieb by sa mala 
vzťahovať len na platby poskytované 
poľnohospodárom vo výške nad 
5 000 EUR za príslušný kalendárny rok. 
Vzhľadom na úroveň priamych platieb 
pre poľnohospodárov v Bulharsku 
a Rumunsku v rámci uplatňovania 
mechanizmu postupného zavádzania na 
všetky priame platby poskytované v týchto 
členských štátoch by sa mal tento nástroj 
finančnej disciplíny od 1. januára 2016 
uplatňovať len v týchto členských štátoch.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby objem 
financovania SPP bol v súlade s ročnými 
stropmi uvedenými v článku 16 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XX [HZR] je potrebné 
udržať úpravu úrovní priamej podpory 
v ktoromkoľvek kalendárnom roku. 
Úprava priamych platieb by sa mala 
vzťahovať len na platby poskytované 
poľnohospodárom vo výške nad 
5 000 EUR za príslušný kalendárny rok.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla fyzickým a právnickým 
osobám, ktorých podnikanie sa len 
okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec. S cieľom zabezpečiť 
lepšie zacielenie podpory a pokiaľ možno, 
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S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali upustiť od 
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.

čo najviac zohľadniť situáciu 
v jednotlivých štátoch, je dôležité, aby 
zodpovednosť za definíciu pojmu „aktívny 
poľnohospodár“ mali členské štáty. 
Vyhnú sa tak poskytovaniu priamych 
platieb takým subjektom, ako sú dopravné 
spoločnosti, letiská, realitné spoločnosti, 
spoločnosti spravujúce športoviská, 
prevádzkovatelia kempingov a ťažobné 
spoločnosti, pokiaľ tieto subjekty 
nepreukážu, že spĺňajú kritériá definície 
aktívnych poľnohospodárov. Hoci o tom, 
či subjekty môžu dostať priame platby, by 
mali rozhodovať členské štáty, teda
subjekty vymenované vyššie sa súčasne 
nemôžu vylúčiť z poskytovania priamych 
platieb v EÚ. Menší poľnohospodári na 
čiastočný úväzok priamo prispievajú 
k životaschopnosti vidieckych oblastí 
a z tohto dôvodu by sa im priame platby 
mali poskytovať s cieľom zachovať 
rozmanitosť poľnohospodárskej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Luís Paulo Alves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 
S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali upustiť od 
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 
S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali upustiť od 
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
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Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.

Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí: a z tohto dôvodu by sa 
im mali poskytovať priame platby ako 
dôležitý zdroj ďalšieho príjmu, najmä 
v oblastiach, ktoré trpia znevýhodnenými 
prírodnými podmienkami, čo je zásadné 
pre udržateľnosť rodinného príjmu 
a hospodárskej a sociálnej štruktúry 
týchto regiónov.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 
S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali upustiť od 
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská,
a/alebo ktorých pozemok sa nevyužíval na 
poľnohospodársku činnosť. S cieľom 
zabezpečiť lepšie zacielenie podpory by 
členské štáty mali upustiť od poskytovania 
priamych platieb takýmto fyzickým alebo 
právnickým osobám a/alebo v súvislosti 
s takýmto pozemkom. Menší 
poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať. Menší 
poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 
S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali upustiť od
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
Menší poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.

(13) Skúsenosti z uplatňovania rôznych 
režimov podpory poľnohospodárom 
ukazujú, že v mnohých prípadoch sa 
podpora poskytla príjemcom, ktorých 
podnikanie sa len okrajovo zameriavalo na 
poľnohospodárske činnosti alebo sa na ne 
nezameriavalo vôbec, ako letiská, 
železničné spoločnosti, realitné spoločnosti 
a spoločnosti spravujúce športoviská. 
S cieľom zabezpečiť lepšie zacielenie 
podpory by členské štáty mali mať 
príležitosť vylúčiť poskytovanie priamych 
platieb takýmto fyzickým alebo 
právnickým osobám. Menší 
poľnohospodári na čiastočný úväzok 
priamo prispievajú k životaschopnosti 
vidieckych oblastí a z tohto dôvodu by sa 
im priame platby mali poskytovať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Priame platby by mali byť 
vyhradené len pre poľnohospodárov 
a nových účastníkov 
z poľnohospodárskych podnikov 
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akejkoľvek veľkosti a z akéhokoľvek 
odvetvia, ak aktívne vyrábajú potraviny 
a iné poľnohospodárske produkty alebo/a 
prispievajú k udržateľnému riadeniu 
prírodných zdrojov; investori kapitálu do 
pôdy a spoločnosti, ktoré sa aktívne 
nezapájajú do poľnohospodárskej 
produkcie alebo riadenia prírodných 
zdrojov, sú z priamych platieb vylúčené.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13a) Nariadením Komisie (ES) č. 
1120/2009 sa členským štátom umožňuje 
ustanoviť kritériá, podľa ktorých sa môže 
rozhodnúť, či sa poľnohospodárska 
plocha podniku považuje za plochu, ktorá 
sa využíva v prevažnej miere na 
poľnohospodársku činnosť. S cieľom 
ďalej zlepšiť zacielenie priamych platieb 
by sa mal posilniť a rozšíriť právny 
základ pre členské štáty a regióny na 
vylúčenie niektorých 
nepoľnohospodárskych plôch z priamych 
platieb. Okrem kritérií, ako je intenzita, 
povaha, trvanie a rozvrhnutie 
nepoľnohospodárskej činnosti, by členské 
štáty a regióny mali mať taktiež možnosť
vylúčiť plochy, ktoré sú súčasťou 
nepoľnohospodárskej infraštruktúry 
alebo ktoré nemajú poľnohospodársku 
funkciu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu 
spôsobenému spravovaním platieb 
v malých výškach by členské štáty vo 
všeobecnosti mali upustiť od poskytovania 
priamych platieb, ak by bola platba nižšia 
ako 100 EUR alebo ak by bola plocha, na 
ktorú možno poskytnúť podporu, patriaca 
podniku, ktorý žiada o podporu, menšia 
ako jeden hektár. Keďže sa však 
poľnohospodárstva členských štátov 
podstatne odlišujú a môžu sa významne 
odlišovať aj od priemernej štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov Únie, 
členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, 
ktoré odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali 
mať možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti 
štruktúry ich poľnohospodárskeho 
sektora. Keďže poľnohospodárom v tzv. 
podnikoch „bez pôdy“ sa môžu 
poskytovať platby, uplatňovanie prahovej 
hodnoty založenej na hektároch by nebolo 
účinné. Na týchto poľnohospodárov by sa 
preto mala vzťahovať minimálna suma 
súvisiaca s podporou. S cieľom 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie 
s poľnohospodármi, ktorých priame 
platby podliehajú mechanizmu 

vypúšťa sa
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postupného zavádzania v Bulharsku 
a Rumunsku, by minimálna prahová 
hodnota mala vychádzať z konečnej 
sumy, ktorá sa pridelí na konci procesu 
postupného zavádzania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty vo všeobecnosti mali upustiť 
od poskytovania priamych platieb, ak by 
bola platba nižšia ako 100 EUR alebo ak 
by bola plocha, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, patriaca podniku, ktorý žiada 
o podporu, menšia ako jeden hektár. 
Keďže sa však poľnohospodárstva 
členských štátov podstatne odlišujú a môžu 
sa významne odlišovať aj od priemernej 
štruktúry poľnohospodárskych podnikov 
Únie, členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty vo všeobecnosti mali upustiť 
od poskytovania priamych platieb, ak by 
bola platba nižšia ako 300 EUR alebo ak 
by bola plocha, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, patriaca podniku, ktorý žiada 
o podporu, menšia ako dva hektáre. Keďže 
sa však poľnohospodárstva členských 
štátov podstatne odlišujú a môžu sa 
významne odlišovať aj od priemernej 
štruktúry poľnohospodárskych podnikov 
Únie, členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 
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uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi, ktorých 
priame platby podliehajú mechanizmu 
postupného zavádzania v Bulharsku 
a Rumunsku, by minimálna prahová 
hodnota mala vychádzať z konečnej sumy, 
ktorá sa pridelí na konci procesu 
postupného zavádzania.

uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi, ktorých 
priame platby podliehajú mechanizmu 
postupného zavádzania v Bulharsku 
a Rumunsku, by minimálna prahová 
hodnota mala vychádzať z konečnej sumy, 
ktorá sa pridelí na konci procesu 
postupného zavádzania.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty vo všeobecnosti mali upustiť 
od poskytovania priamych platieb, ak by 
bola platba nižšia ako 100 EUR alebo ak 
by bola plocha, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, patriaca podniku, ktorý žiada 
o podporu, menšia ako jeden hektár. Keďže 
sa však poľnohospodárstva členských 
štátov podstatne odlišujú a môžu sa 
významne odlišovať aj od priemernej 
štruktúry poľnohospodárskych podnikov 
Únie, členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty vo všeobecnosti mali upustiť 
od poskytovania priamych platieb, ak by 
bola platba nižšia ako 100 EUR alebo ak 
by bola plocha, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, patriaca podniku, ktorý žiada 
o podporu, menšia ako jeden hektár. Keďže 
sa však poľnohospodárstva členských 
štátov podstatne odlišujú a môžu sa 
významne odlišovať aj od priemernej 
štruktúry poľnohospodárskych podnikov 
Únie, členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
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mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 
uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi, 
ktorých priame platby podliehajú 
mechanizmu postupného zavádzania 
v Bulharsku a Rumunsku, by minimálna 
prahová hodnota mala vychádzať 
z konečnej sumy, ktorá sa pridelí na konci 
procesu postupného zavádzania.

mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 
uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty vo všeobecnosti mali upustiť 
od poskytovania priamych platieb, ak by 
bola platba nižšia ako 100 EUR alebo ak 
by bola plocha, na ktorú možno poskytnúť 
podporu, patriaca podniku, ktorý žiada 
o podporu, menšia ako jeden hektár. Keďže 
sa však poľnohospodárstva členských 
štátov podstatne odlišujú a môžu sa 
významne odlišovať aj od priemernej 
štruktúry poľnohospodárskych podnikov 
Únie, členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 

(14) S cieľom zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu spôsobenému 
spravovaním platieb v malých výškach by 
členské štáty mali upustiť od poskytovania 
priamych platieb, ak by bola platba nižšia 
ako 100 EUR alebo ak by bola plocha, na 
ktorú možno poskytnúť podporu, patriaca 
podniku, ktorý žiada o podporu, menšia 
ako jeden hektár. Keďže sa však 
poľnohospodárstva členských štátov 
podstatne odlišujú a môžu sa významne 
odlišovať aj od priemernej štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov Únie, 
členské štáty by mali mať možnosť 
uplatniť minimálne prahové hodnoty, ktoré 
odrážajú ich konkrétnu situáciu. 
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V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 
uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi, ktorých 
priame platby podliehajú mechanizmu 
postupného zavádzania v Bulharsku 
a Rumunsku, by minimálna prahová 
hodnota mala vychádzať z konečnej sumy, 
ktorá sa pridelí na konci procesu 
postupného zavádzania.

V dôsledku veľmi osobitnej štruktúry 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch a na menších ostrovoch 
v Egejskom mori by členské štáty mali mať 
možnosť rozhodnúť, či by sa v týchto 
regiónoch mali uplatňovať prahové 
hodnoty. Členské štáty by okrem toho mali 
mať možnosť rozhodnúť sa podľa 
vlastného uváženia pre uplatňovanie 
jedného z týchto dvoch typov prahových 
hodnôt so zreteľom na osobitosti štruktúry 
ich poľnohospodárskeho sektora. Keďže 
poľnohospodárom v tzv. podnikoch „bez 
pôdy“ sa môžu poskytovať platby, 
uplatňovanie prahovej hodnoty založenej 
na hektároch by nebolo účinné. Na týchto 
poľnohospodárov by sa preto mala 
vzťahovať minimálna suma súvisiaca 
s podporou. S cieľom zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie s poľnohospodármi, ktorých 
priame platby podliehajú mechanizmu 
postupného zavádzania v Bulharsku 
a Rumunsku, by minimálna prahová 
hodnota mala vychádzať z konečnej sumy, 
ktorá sa pridelí na konci procesu 
postupného zavádzania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) V rámci nového osobitného režimu 
pre malých poľnohospodárov sa uznáva 
dôležitá úloha viac ako troch tretín 
európskych výrobcov potravín, ktorí 
pracujú na čiastočný úväzok alebo 
v polosamozásobiteľskom a
samozásobiteľskom poľnohospodárstve;
drobné poľnohospodárstvo nie je 
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nevýhodou alebo odznievajúcim modelom 
európskeho poľnohospodárstva, je to živá 
skutočnosť v mnohých európskych 
členských štátoch a aktívum pre trvalo 
udržateľný rozvoj vidieka 
a zamestnanosť. Členské štáty by preto 
mali konštruktívne prispievať k jasnému 
vymedzeniu, kto títo malí poľnohospodári 
sú v ich krajinách a čo potrebujú na to, 
aby s podporou SPP dosahovali 
spravodlivé príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé 
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 

vypúšťa sa
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prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované ustanovenie je prekážkou zvýšenej konkurencieschopnosti, keďže podnecuje k 
rozdeľovaniu poľnohospodárskych štruktúr, čím sa naznačuje, že štrukturálne rozšírenie nie 
je žiaduce a nevyhnutne vedie k protichodným účinkom na produktivitu práce. Malo by to 
vplyv na rôzne charity, keďže ide o nástroj podpory príjmu, ktorý nie je riadne zameraný na 
potreby. Okrem toho by toto ustanovenie znamenalo ďalšiu administratívnu záťaž a bolo by 
problematické, pokiaľ ide o zásadu rovnakého zaobchádzania s príjemcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 

vypúšťa sa
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podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé 
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Hynek Fajmon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé 
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé 
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho 

vypúšťa sa
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parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé 
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 

vypúšťa sa
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kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory 
postupne znižuje, kým sa nakoniec 
neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje predovšetkým prideľovaním 
platieb podľa veľkosti 
poľnohospodárskeho podniku. 
V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti 
si väčší príjemcovia nevyžadujú vždy
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie obmedzeného cieľa 
podpory príjmov. Avšak každá ich pôda, 
na ktorú možno poskytnúť podporu, musí 
spĺňať pravidlá krížového plnenia 
a príslušné predpisy v oblasti životného 
prostredia a väčšie poľnohospodárske 
podniky väčšinou viac prispievajú 
k celkovému cieľu bezpečnosti potravín. 
Okrem toho sa často zapájajú do inovácie 
potrebnej na dosiahnutie lepšej
bezpečnosti potravín a zároveň trvalej
udržateľnosti. Zníženie podpory pre 
takýchto poľnohospodárov je preto 
neprimerané. Každé zníženie podpory pre 
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by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

veľké poľnohospodárske podniky by malo 
zohľadňovať aktívne zapájanie sa do 
inovácie alebo agro-environmentálnej 
činnosti, ktoré môžu byť prínosom, 
pokiaľ ide o plnenie cieľov v oblasti 
potravinovej bezpečnosti, ako aj v oblasti 
životného prostredia. Znížením platieb by 
sa nemali uprednostňovať menej výkonné 
poľnohospodárske podniky na úkor tých 
výkonnejších. Všetky výnosy zo znižovania 
veľkým príjemcom by mali zostať 
v členských štátoch, v ktorých sa vytvorili, 
a mali by sa použiť na financovanie 
projektov s významným prínosom 
k inovácii alebo agro-environmentálnej 
činnosti na základe nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. […] z … 
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
James Nicholson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál 
na prispôsobenie uľahčuje väčším 
príjemcom fungovanie s nižšou mierou 
jednotkovej podpory. Je preto spravodlivé
zaviesť pre veľkých príjemcov taký 
systém, v ktorom sa úroveň podpory
postupne znižuje, kým sa nakoniec 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje predovšetkým prideľovaním 
platieb podľa veľkosti 
poľnohospodárskeho podniku. 
V dôsledku úspor vyplývajúcich z veľkosti 
si väčší príjemcovia vždy nevyžadujú
rovnakú mieru jednotkovej podpory na 
efektívne dosiahnutie obmedzeného cieľa 
podpory príjmov. Avšak každá ich pôda, 
na ktorú možno poskytnúť podporu, musí 
spĺňať pravidlá krížového plnenia 
a príslušné predpisy v oblasti životného 
prostredia a väčšie poľnohospodárske 
podniky väčšinou viac prispievajú 



AM\905018SK.doc 41/169 PE491.238v01-00

SK

neobmedzí, s cieľom zlepšiť rozdelenie 
platieb medzi poľnohospodárov. Takýto 
systém by však mal zohľadniť intenzitu 
práce v odmeňovaní, aby sa zabránilo 
nerovnomerným účinkom na veľké 
poľnohospodárske podniky s vysokým 
počtom zamestnancov. Maximálne úrovne 
by sa nemali vzťahovať na platby 
poskytnuté za poľnohospodárske postupy 
prospešné pre klímu a životné prostredie, 
lebo by sa tým mohli ohroziť pozitívne 
výsledky týchto prospešných cieľov. Ak 
má byť obmedzovanie platieb účinné, 
členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania
a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

k celkovému cieľu bezpečnosti potravín. 
Je preto spravodlivé pokračovať 
v existujúcom systéme postupného 
znižovania podpory prostredníctvom
obmedzenej degresívnej modulácie pre 
poľnohospodárske podniky nad určitú 
veľkosť. Takýto systém by však mal 
zohľadniť intenzitu práce v odmeňovaní, 
aby sa zabránilo nerovnomerným účinkom 
na veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. Výnosy 
z progresívnej modulácie, ktorá sa 
uplatňuje na veľkých príjemcov, by mali 
zostať v členských štátoch, v ktorých sa 
vytvorili, a mali by sa použiť na 
financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii alebo na agro-
environmentálne režimy na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
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podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Takisto by sa nemalo uplatňovať 
obmedzovanie platieb v súvislosti 
s družstvami alebo inými právnickými 
subjektmi, ktoré zoskupujú niekoľko 
príjemcov priamych platieb a ktoré 
dostávajú a prideľujú platby predtým, ako 
ich v plnom rozsahu prerozdelia svojim 
členom. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, alebo v prípade 
potreby v inštitucionálnych regiónoch 
uvedených v článku 20 tohto nariadenia
a mali by sa použiť na financovanie 
projektov s významným prínosom 
k inovácii alebo opatrení na podporu 
vytvárania pracovných miest alebo na 
prilákanie mladých ľudí do odvetvia 
poľnohospodárstva na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. es
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Odôvodnenie

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos.Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
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cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Takisto by sa nemalo 
uplatňovať obmedzovanie platieb 
v súvislosti s družstvami alebo inými 
právnickými subjektmi, ktoré zoskupujú 
niekoľko príjemcov priamych platieb 
a ktoré dostávajú a prideľujú platby 
predtým, ako ich v plnom rozsahu 
prerozdelia svojim členom. Ak má byť 
obmedzovanie platieb účinné, členské štáty 
by mali zaviesť určité kritériá s cieľom 
zabrániť poľnohospodárom v zneužívaní 
a marení jeho účinkov. Výnosy zo 
znižovania a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch alebo regiónoch, v ktorých sa 
vytvorili, a mali by sa použiť buď na 
financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii, alebo na iné 
opatrenia na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR], alebo na základe 
prvého piliera ako priame platby alebo 
viazaná podpora podľa tohto nariadenia.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Ulrike Rodust

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 



AM\905018SK.doc 45/169 PE491.238v01-00

SK

vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Takisto by sa nemalo uplatňovať 
obmedzovanie platieb v súvislosti 
s družstvami alebo inými právnickými 
subjektmi, ktorých členovia prevádzkujú 
poľnohospodársky podnik spoločne alebo 
ktoré zoskupujú niekoľko 
poľnohospodárov a ktoré dostávajú 
a prideľujú platby predtým, ako ich 
v plnom rozsahu prerozdelia svojim 
členom. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. de
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Odôvodnenie

Pri uplatňovaní obmedzovania platieb je nutné predísť tejto situácii, pričom na družstvá 
a podobné skupiny poľnohospodárskych výrobcov sa vzťahujú zníženia. V záujme zlepšovania 
konkurenčného postavenia poľnohospodárstva je dôležitosť družstevných foriem 
poľnohospodárstva stále väčšia. Tieto formy by nemali byť predmetom diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Britta Reimers

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Obmedzovanie platieb by sa 
nemalo uplatňovať v súvislosti 
s družstvami alebo inými právnickými 
subjektmi, ktorých členovia prevádzkujú 
poľnohospodársky podnik spoločne alebo 



AM\905018SK.doc 47/169 PE491.238v01-00

SK

a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

ktoré zoskupujú niekoľko 
poľnohospodárov a ktoré dostávajú 
a prideľujú platby predtým, ako ich 
v plnom rozsahu prerozdelia svojim 
členom. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. de

Odôvodnenie

Dôležitosť družstevných foriem poľnohospodárstva je stále väčšia a tieto formy nesmú byť 
predmetom diskriminácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
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fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité
kritériá s cieľom zabrániť
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť 
kritériá, ktoré im umožnia investovať do 
trvalo udržateľných poľnohospodárskych 
systémov vrátane tých, ktoré sú 
vymedzené v rámci ekologizačných 
opatrení tohto nariadenia a/alebo ktorými 
sa zvyšuje zamestnanosť. Výnosy zo 
znižovania a obmedzovania platieb veľkým 
príjemcom by mali zostať v členských 
štátoch, v ktorých sa vytvorili, a mali by sa 
použiť na financovanie projektov 
s významným prínosom k inovácii, 
prechod na trvalo udržateľné výrobné 
systémy a na zvyšovanie zamestnanosti na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie intenzívnych odvetví, 
živočíšnej výroby, a ak nie je dostupné 
alternatívne financovanie, odvetví, na 
ktoré sa vzťahujú dotácie súvisiace 
s výrobou na zabezpečenie zamestnanosti.

Or. bg
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili.
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pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
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na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) [RDR].

na financovanie verejných mechanizmov 
na dosiahnutie stabilných a výhodných 
poľnohospodárskych cien.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
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kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR]. Členské štáty 
potom budú môcť prideliť sumy vytvorené 
obmedzovaním platieb väčším príjemcom, 
ktorí podliehali vykonávaniu 
obmedzovania platieb, na účely 
investovania do inovácie.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 
prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
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Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Takýto systém by však mal zohľadniť
počet zamestnancov vrátane nákladov na 
platy a zmluvných dodávateľov, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 

(15) Rozdeľovanie priamej podpory 
príjmov medzi poľnohospodárov sa 
vyznačuje prideľovaním nerovnomerného 
množstva platieb značne malému počtu 
veľkých príjemcov. V dôsledku úspor 
vyplývajúcich z veľkosti nevyžadujú väčší 
príjemcovia rovnakú mieru jednotkovej 
podpory na efektívne dosiahnutie cieľa 
podpory príjmov. Okrem toho, potenciál na 



AM\905018SK.doc 55/169 PE491.238v01-00

SK

prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

prispôsobenie uľahčuje väčším príjemcom 
fungovanie s nižšou mierou jednotkovej 
podpory. Je preto spravodlivé zaviesť pre 
veľkých príjemcov taký systém, v ktorom 
sa úroveň podpory postupne znižuje, kým 
sa nakoniec neobmedzí, s cieľom zlepšiť 
rozdelenie platieb medzi poľnohospodárov. 
Takýto systém by však mal zohľadniť 
intenzitu práce v odmeňovaní, aby sa 
zabránilo nerovnomerným účinkom na 
veľké poľnohospodárske podniky 
s vysokým počtom zamestnancov. 
Maximálne úrovne by sa nemali vzťahovať 
na platby poskytnuté za poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie, lebo by sa tým mohli ohroziť 
pozitívne výsledky týchto prospešných 
cieľov. Ak má byť obmedzovanie platieb 
účinné, členské štáty by mali zaviesť určité 
kritériá s cieľom zabrániť 
poľnohospodárom v zneužívaní a marení 
jeho účinkov. Výnosy zo znižovania 
a obmedzovania platieb veľkým príjemcom 
by mali zostať v členských štátoch, 
v ktorých sa vytvorili, a mali by sa použiť 
na financovanie projektov s významným 
prínosom k inovácii a rozvoju vidieka na 
základe nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. […] z … o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Zavedenie premeny a obmedzenie 
platieb poľnohospodárom by malo byť 
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nielen v súlade so zásadou 
nediskriminácie medzi členskými štátmi 
a poľnohospodármi, ale malo by takisto 
vyriešiť dlhodobý problém extrémnej 
nerovnováhy medzi zvýhodnenými 
a znevýhodnenými vidieckymi regiónmi 
a ich obyvateľstvom; 20 % 
poľnohospodárov stále dostáva viac ako 
80 % priamych platieb, pričom ich rast 
vždy znamená, že stále väčší počet 
menších poľnohospodárskych podnikov 
musí s touto činnosťou prestať, čo má za 
následok rýchle vyľudňovanie vidieckych 
oblastí; taktiež platby medzi starými 
a novými členskými štátmi sú stále 
extrémne nevyvážené, čo prináša ďalšie 
nevýhody; lepšie podmienenie 
a prideľovanie priamych platieb 
a podpory na rozvoj vidieka sú preto 
nevyhnutné na to, aby mohli 
poľnohospodári lepšie spolupracovať na 
rozvoji svojej činnosti a aby programy pre 
rozvoj vidieka mohli poskytnúť 
infraštruktúru, ktorá podporuje 
generačné obnovenie a prosperujúce 
vidiecke ekonomiky;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na uľahčenie zavedenia obmedzenia, 
najmä v súvislosti s postupmi 
poskytovania priamych platieb 
poľnohospodárom a súvisiacich prevodov 
v prospech rozvoja vidieka by sa mali 
určiť čisté stropy pre každý členský štát, 
aby sa obmedzili platby, ktoré sa majú 
vyplatiť poľnohospodárom po uplatnení 
obmedzenia. S cieľom zohľadniť 

vypúšťa sa
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osobitosti podpory SPP poskytovanej 
v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 247/2006 z 30. januára 2006 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie a nariadením Rady (ES) 
č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým 
sa stanovujú osobitné opatrenia pre 
poľnohospodárstvo v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1782/2003, a skutočnosť, že tieto 
priame platby nepodliehajú obmedzeniu, 
čistý strop pre príslušné členské štáty by 
nemal zahŕňať tieto priame platby.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované ustanovenie je prekážkou zvýšenej konkurencieschopnosti, keďže podnecuje k 
rozdeľovaniu poľnohospodárskych štruktúr, čím sa naznačuje, že štrukturálne rozšírenie nie 
je žiaduce a nevyhnutne vedie k protichodným účinkom na produktivitu práce. Malo by to 
vplyv na rôzne charity, keďže ide o nástroj podpory príjmu, ktorý nie je riadne zameraný na 
potreby. Okrem toho by toto ustanovenie znamenalo ďalšiu administratívnu záťaž a bolo by 
problematické, pokiaľ ide o zásadu rovnakého zaobchádzania s príjemcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na uľahčenie zavedenia obmedzenia, 
najmä v súvislosti s postupmi 
poskytovania priamych platieb 
poľnohospodárom a súvisiacich prevodov 
v prospech rozvoja vidieka by sa mali 
určiť čisté stropy pre každý členský štát, 
aby sa obmedzili platby, ktoré sa majú 
vyplatiť poľnohospodárom po uplatnení 
obmedzenia. S cieľom zohľadniť 
osobitosti podpory SPP poskytovanej 
v súlade s nariadením Rady (ES) 

vypúšťa sa
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č. 247/2006 z 30. januára 2006 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie a nariadením Rady (ES) 
č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým 
sa stanovujú osobitné opatrenia pre 
poľnohospodárstvo v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1782/2003, a skutočnosť, že tieto 
priame platby nepodliehajú obmedzeniu, 
čistý strop pre príslušné členské štáty by 
nemal zahŕňať tieto priame platby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Hynek Fajmon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na uľahčenie zavedenia obmedzenia, 
najmä v súvislosti s postupmi 
poskytovania priamych platieb 
poľnohospodárom a súvisiacich prevodov 
v prospech rozvoja vidieka by sa mali 
určiť čisté stropy pre každý členský štát, 
aby sa obmedzili platby, ktoré sa majú 
vyplatiť poľnohospodárom po uplatnení 
obmedzenia. S cieľom zohľadniť 
osobitosti podpory SPP poskytovanej 
v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 247/2006 z 30. januára 2006 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie a nariadením Rady (ES) 
č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým 
sa stanovujú osobitné opatrenia pre 
poľnohospodárstvo v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1782/2003, a skutočnosť, že tieto 
priame platby nepodliehajú obmedzeniu, 

vypúšťa sa
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čistý strop pre príslušné členské štáty by 
nemal zahŕňať tieto priame platby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na uľahčenie zavedenia obmedzenia, 
najmä v súvislosti s postupmi 
poskytovania priamych platieb 
poľnohospodárom a súvisiacich prevodov 
v prospech rozvoja vidieka by sa mali 
určiť čisté stropy pre každý členský štát, 
aby sa obmedzili platby, ktoré sa majú 
vyplatiť poľnohospodárom po uplatnení 
obmedzenia. S cieľom zohľadniť 
osobitosti podpory SPP poskytovanej 
v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 247/2006 z 30. januára 2006 
o osobitných opatreniach v oblasti 
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie a nariadením Rady (ES) 
č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým 
sa stanovujú osobitné opatrenia pre 
poľnohospodárstvo v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1782/2003, a skutočnosť, že tieto 
priame platby nepodliehajú obmedzeniu, 
čistý strop pre príslušné členské štáty by 
nemal zahŕňať tieto priame platby.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Na uľahčenie zavedenia obmedzenia, 
najmä v súvislosti s postupmi 
poskytovania priamych platieb 
poľnohospodárom a súvisiacich prevodov 
v prospech rozvoja vidieka by sa mali 
určiť čisté stropy pre každý členský štát, 
aby sa obmedzili platby, ktoré sa majú 
vyplatiť poľnohospodárom po uplatnení 
obmedzenia. S cieľom zohľadniť 
osobitosti podpory SPP poskytovanej 
v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 247/2006 z 30. januára 2006 
o osobitných opatreniach v oblasti
poľnohospodárstva v najvzdialenejších 
regiónoch Únie a nariadením Rady (ES) 
č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým 
sa stanovujú osobitné opatrenia pre 
poľnohospodárstvo v prospech menších 
ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) 
č. 1782/2003, a skutočnosť, že tieto 
priame platby nepodliehajú obmedzeniu, 
čistý strop pre príslušné členské štáty by 
nemal zahŕňať tieto priame platby.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Trvalo udržateľný rozvoj vidieckych 
oblastí by mal byť prioritou pri 
prerozdeľovaní finančných prostriedkov, 
ktoré sú účelovo viazané na spoločnú 
poľnohospodársku politiku. Členské štáty 
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by preto mali mať možnosť previesť až 
20 % svojich ročných vnútroštátnych 
stropov do kalendárnych rokov 
2014 - 2019 ako dodatočnú podporu 
fondov pre programy na rozvoj vidieka 
financovaných v rámci EPFRV.
Dodatočná podpora na tento cieľ môže 
taktiež pochádzať z nepoužitých platieb 
pre oblasti s prírodnými prekážkami
a z nepoužitých platieb za 
poľnohospodárske postupy, ktoré sú 
prospešné pre klímu a životné prostredie.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Na vyhodnotenie novej SPP by 
Komisia mala do konca roka 2017 
preskúmať reformy a ich vplyv na životné 
prostredie a poľnohospodársku výrobu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Poľnohospodári v členských štátoch, 
ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 
2004 alebo po tomto dátume, dostávali 
priame platby na základe mechanizmu 

(19) Poľnohospodári v členských štátoch, 
ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 
2004 alebo po tomto dátume, dostávali 
priame platby na základe mechanizmu 
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postupného zavádzania, ktorý je stanovený 
v ich aktoch o pristúpení. V prípade
Bulharska a Rumunska bude tento 
mechanizmus platný ešte v rokoch 2014 
a 2015. Týmto členským štátom sa okrem 
toho umožnilo poskytovanie doplnkových 
vnútroštátnych priamych platieb. 
Možnosť poskytovania týchto platieb by 
sa v prípade Bulharska a Rumunska mala 
udržať až do plného zavedenia.

postupného zavádzania, ktorý je stanovený 
v ich aktoch o pristúpení. V prípade 
Bulharska a Rumunska by sa tento 
mechanizmus mal v rokoch 2014 a 2015 
preskúmať v záujme dosiahnutia 
spravodlivého prideľovania priamych 
platieb medzi jednotlivými členskými 
štátmi.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie 
podpory medzi poľnohospodársku pôdu 
v Únii vrátane v tých členských štátoch, 
ktoré uplatňovali režim jednotnej platby 
na plochu zavedený v nariadení (ES) 
č. 73/2009, by mal nový režim základných 
platieb nahradiť režim jednotnej platby, 
ktorý sa zaviedol v nariadení (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, ktorý pokračuje podľa 
nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje 
predchádzajúce mechanizmy podpory do 
jediného režimu oddelených priamych 
platieb. Takáto zmena by znamenala aj 
uplynutie platnosti platobných nárokov 
získaných na základe uvedených 
nariadení a pridelenie nových nárokov 
vychádzajúcich tiež z množstva hektárov, 
na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré 
majú poľnohospodári počas prvého roka 

(20) S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie 
podpory v Únii, by mal nový režim 
základných platieb nahradiť režim 
jednotnej platby, ktorý sa zaviedol 
v nariadení (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, ktorý pokračuje podľa 
nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje 
predchádzajúce mechanizmy podpory do 
jediného režimu oddelených priamych 
platieb. Členské štáty by mali upraviť 
svoje existujúce systémy podpory v súlade 
s týmto nariadením, bez toho, aby museli 
nutne rušiť svoje súčasné modely 
priamych platieb.
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realizácie tohto režimu k dispozícii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie 
podpory medzi poľnohospodársku pôdu 
v Únii vrátane v tých členských štátoch, 
ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na 
plochu zavedený v nariadení (ES) 
č. 73/2009, by mal nový režim základných 
platieb nahradiť režim jednotnej platby, 
ktorý sa zaviedol v nariadení (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, ktorý pokračuje podľa 
nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje 
predchádzajúce mechanizmy podpory do 
jediného režimu oddelených priamych 
platieb. Takáto zmena by znamenala aj 
uplynutie platnosti platobných nárokov 
získaných na základe uvedených nariadení 
a pridelenie nových nárokov 
vychádzajúcich tiež z množstva hektárov, 
na ktoré možno poskytnúť podporu, ktoré 
majú poľnohospodári počas prvého roka 
realizácie tohto režimu k dispozícii.

(20) S cieľom zabezpečiť lepšie rozdelenie 
podpory medzi poľnohospodársku pôdu 
v Únii vrátane v tých členských štátoch, 
ktoré uplatňovali režim jednotnej platby na 
plochu zavedený v nariadení (ES) 
č. 73/2009, by mal nový režim základných 
platieb nahradiť režim jednotnej platby, 
ktorý sa zaviedol v nariadení (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, ktorý pokračuje podľa 
nariadenia (ES) č. 73/2009 a ktorý zlučuje 
predchádzajúce mechanizmy podpory do 
jediného režimu oddelených priamych 
platieb. Je nevyhnutné, aby takáto zmena 
znamenala aj uplynutie platnosti 
platobných nárokov získaných na základe 
uvedených nariadení a pridelenie nových 
nárokov vychádzajúcich tiež z množstva 
hektárov, na ktoré možno poskytnúť 
podporu, ktoré majú poľnohospodári počas 
prvého roka realizácie tohto režimu 
k dispozícii.

Or. de

Odôvodnenie

Keď toto nariadenie nadobudne účinnosť, členské štáty musia mať povinnosť uskutočniť 
prerozdelenie platobných nárokov. To zabezpečí rovnosť príležitostí medzi hospodárskymi 
subjektmi, ktorí majú platobné nároky a novými hospodárskymi subjektmi, ktorí do systému 
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vstupujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala prerozdeliť 
rovnomernejšie, a to obmedzením 
viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Prerozdelenie priamych platieb 
by malo byť v súlade so základnými 
zásadami stratégie Európa 2020, pričom 
sa má klásť dôraz na potrebu použiť 
finančné zdroje Únie na hospodársky rast. 
Na tento účel by sa priame platby mali 
prerozdeliť na základe zodpovedajúcich, 
objektívnych a nediskriminačných kritérií, 
ako je hodnota poľnohospodárskej 
výroby, pridaná hodnota, zamestnanci 
a kúpna sila. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2022 v členskom štáte 
alebo v regióne by sa okrem toho mali 
približovať alebo by mali dosiahnuť
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finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. Avšak s cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
výrobné odvetvia si členské štáty môžu
v súvislosti s priamou podporou zachovať 
rozlišovací prvok s cieľom zohľadniť 
rôzne druhy využívania pôdy.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 

(21) Priama podpora príjmov by sa mala 
prerozdeliť spravodlivejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie.
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s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť 
počas prechodného obdobia. S cieľom 
zabrániť nepriaznivým finančným 
dôsledkom pre poľnohospodárov by však 
členské štáty, ktoré využívali režim 
jednotnej platby, a najmä historický 
model, mali mať možnosť pri výpočte 
hodnoty platobných nárokov v prvom 
roku uplatňovania nového režimu 
čiastočne zohľadniť historické faktory. 
Diskusia o budúcom viacročnom 
finančnom rámci na obdobie, ktoré začína 
v roku 2021, by sa mala zamerať aj 
na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Liam Aylward

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
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historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala prerozdeliť 
rovnomernejšie, a to postupným 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by sa mali posúvať 
smerom k rovnakej jednotkovej hodnote
priblížením sa k tejto hodnote, ktorá by sa 
mala dosiahnuť počas pružného
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov zohľadniť historické faktory. 
Členské štáty môžu taktiež obmedziť 
zníženie základnej platby 
poľnohospodárskym podnikom 
vyplývajúce z postupného zastavenia 
historického modelu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Marian Harkin
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by sa mali približovať 
alebo dosiahnuť rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov zohľadniť historické a iné faktory 
podľa dohody s Komisiou. Členské štáty 
môžu taktiež obmedziť zníženie základnej 
platby poľnohospodárskym podnikom 
vyplývajúce z ukončeného používania 
historického modelu.
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zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Valdemar Tomaševski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. V záujme spravodlivého 
rozdelenia priamych platieb v EÚ by sa 
mal zaviesť režim jednotnej platby, ktorý 
bude viesť k určitej úrovni prerozdelenia 
finančných prostriedkov, kde každý 
členský štát dostane aspoň 90 % priemeru 
priamych platieb v EÚ a žiadny členský 
štát nedostane viac ako 110 % priemeru 
priamych platieb. Mal by sa uplatňovať
nový systém priamych platieb, ale mal by 
zabezpečiť, že prechodné obdobie bude
zodpovedajúco kratšie – avšak s tým, že sa 
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lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

skončí najneskôr do roku 2015 – pre tie 
členské štáty, ktoré v tomto období 
financovania dostávajú priame platby pod 
úrovňou priemeru EÚ. 

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
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a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 %
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Členské štáty so súčasnou 
úrovňou priamych platieb na hektár pod
úrovňou 80 % priemeru EÚ by mali znížiť 
rozdiel medzi ich súčasnou úrovňou a touto 
úrovňou. Členské štáty s úrovňou 
priamych platieb nad 80 %, ale pod 
úrovňou priemeru EÚ by mali znížiť tento 
rozdiel o 10 %. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Avšak maximálna úroveň 
priamych platieb na hektár v členských 
štátoch by nemala prekročiť 120 % 
priemeru EÚ. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Zigmantas Balčytis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivé a rovnomernejšie rozdelenie 
priamej podpory a zároveň zohľadniť 
rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o 
úrovne mzdy a náklady vstupov, ale aj 
skutočnosť, že všetci európski 
poľnohospodári pracujú na jednotnom 
trhu a najmä na jednotnom trhu práce, by 
sa úrovne priamej podpory na hektár mali 
postupne upravovať. S cieľom zabrániť 
ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže, 
čo má sociálne následky pre mnohé 
členské štáty, najmä pre pobaltské krajiny, 
by sa mali zohľadniť nielen záujmy
poľnohospodárov, ale aj potreby
spotrebiteľov a verejnosti vo všeobecnosti. 
Členské štáty so súčasnou úrovňou 
priamych platieb na hektár pod 90 % 
priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel medzi 
ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou na 
začiatku finančného obdobia 2014 – 2020. 
Členské štáty s úrovňou priamych platieb
nad 90 %, ale pod úrovňou priemeru EÚ 
by mali počas viacročného finančného 
rámca znížiť tento rozdiel o 10 %. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
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počas uvedeného obdobia. ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivé a rovnomernejšie rozdelenie 
priamej podpory a zároveň zohľadniť 
rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o 
úrovne mzdy a náklady vstupov, ale aj 
skutočnosť, že všetci európski 
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upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

poľnohospodári pracujú na jednotnom 
trhu a najmä na jednotnom trhu práce, by 
sa úrovne priamej podpory na hektár mali 
postupne upravovať. S cieľom zabrániť 
ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže, 
čo má sociálne následky pre mnohé 
členské štáty, najmä pre pobaltské krajiny, 
by sa mali zohľadniť nielen záujmy 
poľnohospodárov, ale aj potreby 
spotrebiteľov a verejnosti vo všeobecnosti. 
Členské štáty so súčasnou úrovňou 
priamych platieb na hektár pod 90 % 
priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel medzi 
ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou na 
začiatku finančného obdobia 2014 – 2020. 
Členské štáty s úrovňou priamych platieb 
nad 90 %, ale pod úrovňou priemeru EÚ 
by mali počas viacročného finančného 
rámca znížiť tento rozdiel o 10 %. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Rolandas Paksas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivé a rovnomernejšie rozdelenie 
priamej podpory a zároveň zohľadniť 
rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o 
úrovne mzdy a náklady vstupov, ale aj 
skutočnosť, že všetci európski 
poľnohospodári pracujú na jednotnom 
trhu a najmä na jednotnom trhu práce, by 
sa úrovne priamej podpory na hektár mali 
postupne upravovať. S cieľom zabrániť 
ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže, 
čo má sociálne následky pre mnohé 
členské štáty, najmä pre pobaltské krajiny, 
by sa mali zohľadniť nielen záujmy 
poľnohospodárov, ale aj potreby 
spotrebiteľov a verejnosti vo všeobecnosti. 
Členské štáty so súčasnou úrovňou 
priamych platieb na hektár pod 90 % 
priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel medzi 
ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou na 
začiatku finančného obdobia 2014 – 2020. 
Členské štáty s úrovňou priamych platieb 
nad 90 %, ale pod úrovňou priemeru EÚ 
by mali počas viacročného finančného 
rámca znížiť tento rozdiel o 10 %. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 



PE491.238v01-00 76/169 AM\905018SK.doc

SK

viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
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spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Členské štáty so súčasnou 
úrovňou priamych platieb na hektár pod
80 % priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel 
medzi ich súčasnou úrovňou a priemerom 
EÚ. Členské štáty s úrovňou priamych 
platieb nad 80 %, ale pod úrovňou 
priemeru EÚ by mali znížiť tento rozdiel 
o 10 %. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Avšak maximálna úroveň priamych 
platieb na hektár v členských štátoch by 
nemala prekročiť 120 % priemeru EÚ. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Juozas Imbrasas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivé a rovnomernejšie rozdelenie 
priamej podpory a zároveň zohľadniť 
rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o 
úrovne mzdy a náklady vstupov, ale aj 
skutočnosť, že všetci európski 
poľnohospodári pracujú na jednotnom 
trhu a najmä na jednotnom trhu práce, by 
sa úrovne priamej podpory na hektár mali 
postupne upravovať. S cieľom zabrániť 
ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže, 
čo má sociálne následky pre mnohé 
členské štáty, najmä pre pobaltské krajiny, 
by sa mali zohľadniť nielen záujmy 
poľnohospodárov, ale aj potreby 
spotrebiteľov a verejnosti vo všeobecnosti. 
Členské štáty so súčasnou úrovňou 
priamych platieb na hektár pod 90 % 
priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel medzi 
ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou na 
začiatku finančného obdobia 2014 – 2020. 
Členské štáty s úrovňou priamych platieb 
nad 90 %, ale pod úrovňou priemeru EÚ 
by mali počas viacročného finančného 
rámca znížiť tento rozdiel o 10 %. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 



AM\905018SK.doc 79/169 PE491.238v01-00

SK

počas uvedeného obdobia. ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Alexander Mirsky

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivé a rovnomernejšie rozdelenie 
priamej podpory a zároveň zohľadniť 
rozdiely, ktoré stále existujú, pokiaľ ide o 
úrovne mzdy a náklady vstupov, ale aj 
skutočnosť, že všetci európski 
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upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod 90 % priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

poľnohospodári pracujú na jednotnom 
trhu a najmä na jednotnom trhu práce, by 
sa úrovne priamej podpory na hektár mali 
postupne upravovať. S cieľom zabrániť 
ďalšiemu narušeniu hospodárskej súťaže, 
čo má sociálne následky pre mnohé 
členské štáty, najmä pre pobaltské krajiny, 
by sa mali zohľadniť nielen záujmy 
poľnohospodárov, ale aj potreby 
spotrebiteľov a verejnosti vo všeobecnosti. 
Členské štáty so súčasnou úrovňou 
priamych platieb na hektár pod 90 % 
priemeru EÚ, by mali znížiť rozdiel medzi 
ich súčasnou úrovňou a touto úrovňou na 
začiatku finančného obdobia 2014 – 2020. 
Členské štáty s úrovňou priamych platieb 
nad 90 %, ale pod úrovňou priemeru EÚ 
by mali počas viacročného finančného 
rámca znížiť tento rozdiel o 10 %. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Je preto veľmi 
dôležité, aby sa zabezpečila súdržnosť 
medzi rovnakými povinnosťami 
a požiadavkami, ktoré sa vyžadujú od 
poľnohospodárov v celej EÚ a úrovňou 
priamej podpory. Priama podpora príjmov 
by sa preto mala medzi členské štáty 
prerozdeliť rovnomernejšie a lepšie 
zamerať na nové ciele, a to obmedzením 
viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie a harmonickejšie 
rozdelenie priamej podpory a zároveň 
zohľadniť rozdiely, ktoré stále existujú, 
pokiaľ ide o úrovne mzdy a náklady 
vstupov, by sa úrovne priamej podpory na 
hektár mali postupne upravovať. Okrem 
konvergencie podporných platieb na 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni je 
potrebné tiež prispôsobiť vnútroštátne 
prostriedky na priame platby tak, aby sa v 
členských štátoch, v ktorých je výška 
priamych platieb na hektár nižšia ako 
50 % priemeru Únie, dostanú 70 % tohto 
priemeru. V prípade členských štátov, v 
ktorých sa výška priamych platieb 
pohybuje od 50 % do 70 % priemeru, by 
sa priame platby mali zvýšiť na 80 % 
priemeru a v prípade členských štátov, v 
ktorých sa výška priamych platieb 
pohybuje od 70 % do 80 % priemeru, by 
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historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

sa priame platby mali zvýšiť na 90 % 
priemeru EÚ. Po uplatnení týchto 
mechanizmov by žiadny členský štát 
nemal dostávať menej ako 70 % priemeru 
Únie. V prípade členských štátov, v 
ktorých je výška pomoci vyššia ako 
priemer Únie, by snaha o konvergenciu 
výšky pomoci nemala viesť k jej zníženiu 
pod priemer. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
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prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky platobné nároky 
aktivované v EÚ by mali mať rovnakú 
jednotkovú hodnotu priblížením sa k tejto 
hodnote, ktorá by sa mala lineárne 
dosiahnuť počas prechodného obdobia. 
S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Cieľ úplnej 
konvergencie prostredníctvom rovnakého 
rozdelenia priamej podpory v celej 
Európskej únii by sa mal dosiahnuť na 
konci obdobia platnosti viacročného 
finančného rámca rokov 2014 – 2020. 
Okrem toho by všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo regióne mali mať rovnakú 
jednotkovú hodnotu.

Or. pt
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Alfreds Rubiks

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty s priamymi 
platbami pod úrovňou 90 % priemeru by 
mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Členské štáty s priamymi 
platbami pod úrovňou 90 % priemeru by 
mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov. Členské štáty môžu taktiež 
obmedziť zníženie základnej platby 
poľnohospodárskym podnikom 
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viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

vyplývajúce z postupného zastavenia 
historického modelu. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia, najneskôr 
v roku 2023. Objem financovania 
priamych platieb členskými štátmi 
(finančné prostriedky) by sa mal upraviť 
tak, aby úroveň priamych platieb od 
1. januára 2014 vo všetkých členských 
štátoch nebola nižšia ako 80 % úrovne 
priemeru Únie pre priamu podporu.

Or. lv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej 
podpory a zároveň zohľadniť rozdiely, 
ktoré stále existujú, pokiaľ ide o úrovne 
mzdy a náklady vstupov, by sa úrovne 
priamej podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie s cieľom 
zabezpečiť spravodlivé rozdelenie
priamych platieb vo všetkých členských 
štátoch. Na tento účel, popri zohľadnení 
zmenšujúcich sa rozdielov, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 



PE491.238v01-00 86/169 AM\905018SK.doc

SK

s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
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individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod priemerom 
Európskej únie by mali znížiť rozdiel 
medzi ich súčasnou úrovňou a touto 
úrovňou o polovicu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Rareş-Lucian Niculescu
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou priemeru 
by mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou na úrovni 66 %. 
Žiadny členský štát by nemal dostávať 
podporu pod 75 % z úrovne priemeru. 
Toto zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky
platobné nároky aktivované v roku 2019 
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
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ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou o dve 
tretiny. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
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rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
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a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
pomerným dielom financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali 
lineárnymi zníženiami financovať všetky 
členské štáty s priamymi platbami nad 
priemer Únie, s maximálnym  znížením vo 
výške 5 % z úrovne každého členského 
štátu. Všetky platobné nároky aktivované 
v roku 2019 v členskom štáte alebo 
v regióne by okrem toho mali mať rovnakú 
jednotkovú hodnotu priblížením sa k tejto 
hodnote, ktorá by sa mala lineárne 
dosiahnuť počas prechodného obdobia. 
S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
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prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. Je 
dôležité, že tieto príspevky členských 
štátov na priblíženie by nemali prekročiť
určité percento ich pôvodných finančných 
prostriedkov. Všetky platobné nároky 
aktivované v roku 2019 v členskom štáte 
alebo v regióne by okrem toho mali mať 
rovnakú jednotkovú hodnotu priblížením 
sa k tejto hodnote, ktorá by sa mala 
lineárne dosiahnuť počas prechodného 
obdobia. S cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.
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Or. fr

Odôvodnenie

Percentuálny podiel pôvodných finančných prostriedkov sa určí podľa výsledkov rokovaní 
o viacročnom finančnom rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie.
Hodnota platobných nárokov v členskom 
štáte alebo v regióne sa postupne zosúladí, 
až kým sa nedosiahne úroveň priblíženia, 
ktorá sa stanovila na rok 2019. S cieľom 
zabrániť nepriaznivým finančným 
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počas prechodného obdobia. S cieľom 
zabrániť nepriaznivým finančným 
dôsledkom pre poľnohospodárov by však 
členské štáty, ktoré využívali režim 
jednotnej platby, a najmä historický model, 
mali mať možnosť pri výpočte hodnoty 
platobných nárokov v prvom roku 
uplatňovania nového režimu čiastočne 
zohľadniť historické faktory. Diskusia 
o budúcom viacročnom finančnom rámci 
na obdobie, ktoré začína v roku 2021, by sa 
mala zamerať aj na ciele úplnej 
konvergencie prostredníctvom rovnakého 
rozdelenia priamej podpory v celej 
Európskej únii počas uvedeného obdobia.

dôsledkom pre poľnohospodárov by však 
členské štáty, ktoré využívali režim 
jednotnej platby, a najmä historický model, 
mali mať možnosť pri výpočte hodnoty 
platobných nárokov v prvom roku 
uplatňovania nového režimu čiastočne 
zohľadniť historické faktory. Diskusia 
o budúcom viacročnom finančnom rámci 
na obdobie, ktoré začína v roku 2021, by sa 
mala zamerať aj na ciele úplnej 
konvergencie prostredníctvom rovnakého 
rozdelenia priamej podpory v celej 
Európskej únii počas uvedeného obdobia.

Or. es

Odôvodnenie

Cieľom je zabrániť narušeniu, zabezpečiť stabilitu podnikov v časoch, keď sú verejné 
rozpočty vystavené prísnym škrtom, poskytnúť členským štátom a regiónom manévrovací 
priestor pri uplatňovaní vnútorného približovania a stanoviť primerané obmedzenie na 
obmeny pomoci, ktorú príjemcovia dostávajú, aby sa neohrozila životaschopnosť podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
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v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty s priamymi 
platbami pod úrovňou 90 % priemeru by 
mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2019
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Členské štáty s priamymi 
platbami pod úrovňou 90 % priemeru by 
mali znížiť rozdiel medzi ich súčasnou 
úrovňou a touto úrovňou o tretinu. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Všetky 
platobné nároky aktivované v roku 2021
v členskom štáte alebo v regióne by okrem 
toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
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platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Bez toho, aby bolo dotknuté 
zníženie tohto rozdielu, by úroveň 
priamych platieb v Estónsku, Litve 
a Lotyšsku mala dosiahnuť aspoň úroveň 
toho členského štátu, ktorý má spomedzi 
zvyšných štátov, s výnimkou týchto troch 
krajín, najnižšiu úroveň platby. Toto 
zblíženie by mali pomerným dielom 
financovať všetky členské štáty s priamymi 
platbami nad priemer Únie. Rozdiel 
v úrovniach priamych platieb na hektár 
v rámci ktoréhokoľvek členského štátu by 
nemal byť väčší ako rozdiel na hektár 
medzi členskými štátmi. Všetky platobné 
nároky aktivované v roku 2019 v členskom 
štáte alebo v regióne by okrem toho mali 
mať rovnakú jednotkovú hodnotu 
priblížením sa k tejto hodnote, ktorá by sa 
mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
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historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
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okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia. Na tento účel 
by mali byť opatrenia finančnej podpory 
navrhnuté tak, aby umožňovali členským 
štátom vykonávať nové spoločné 
poľnohospodárske politiky.   

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
James Nicholson, Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 

(21) V dôsledku postupného začlenenia 
rôznych sektorov do režimu jednotnej 
platby a následného obdobia na 
prispôsobenie poskytnutého 
poľnohospodárom je čoraz zložitejšie 
odôvodniť existenciu výrazných 
individuálnych rozdielov vo výške podpory 
na hektár, ktorá vyplýva z uplatnenia 
historických údajov. Priama podpora 
príjmov by sa preto mala medzi členské 
štáty prerozdeliť rovnomernejšie, a to 
obmedzením viazanosti na historické údaje 
a zohľadnením celkových súvislostí 
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v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty 
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu čiastočne zohľadniť 
historické faktory. Diskusia o budúcom 
viacročnom finančnom rámci na obdobie, 
ktoré začína v roku 2021, by sa mala 
zamerať aj na ciele úplnej konvergencie 
prostredníctvom rovnakého rozdelenia 
priamej podpory v celej Európskej únii 
počas uvedeného obdobia.

v rámci rozpočtu Únie. S cieľom zaistiť 
spravodlivejšie rozdelenie priamej podpory 
a zároveň zohľadniť rozdiely, ktoré stále 
existujú, pokiaľ ide o úrovne mzdy 
a náklady vstupov, by sa úrovne priamej 
podpory na hektár mali postupne 
upravovať. Všetky členské štáty
s priamymi platbami pod úrovňou 90 % 
priemeru by mali znížiť rozdiel medzi ich 
súčasnou úrovňou a touto úrovňou 
o tretinu. Toto zblíženie by mali pomerným 
dielom financovať všetky členské štáty 
s priamymi platbami nad priemer Únie. 
Všetky platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne by 
okrem toho mali mať rovnakú jednotkovú 
hodnotu priblížením sa k tejto hodnote, 
ktorá by sa mala lineárne dosiahnuť počas 
prechodného obdobia. S cieľom zabrániť 
nepriaznivým finančným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov v prvom roku uplatňovania 
nového režimu zohľadniť historické 
faktory. Diskusia o budúcom viacročnom 
finančnom rámci na obdobie, ktoré začína 
v roku 2021, by sa mala zamerať aj na ciele 
úplnej konvergencie prostredníctvom 
rovnakého rozdelenia priamej podpory 
v celej Európskej únii počas uvedeného 
obdobia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Priame platby sa medzi členské štáty 
rozdelia takým spôsobom, že každý
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členský štát dostane, ako vnútroštátny 
strop, sumu zodpovedajúcu počtu 
hektárov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o
priame platby v roku 2013 vynásobené 
priemernou sadzbou priamych platieb 
v celej Európskej únii v roku 2013.
Členské štáty, v ktorých priemerné priame
platby na hektár prekročia 110 %
priemerných platieb v EÚ, môžu 
uskutočniť dodatočné platby zo svojho 
vnútroštátneho rozpočtu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) So zreteľom na článok 18 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, ktorým sa 
zakazuje diskriminácia na základe štátnej 
príslušnosti a článku 39 ods. 2 zmluvy, 
v ktorom sa ustanovuje zohľadňovanie 
rozdielov medzi rôznymi oblasťami a nie 
medzi členskými štátmi a článok 40 ods. 2, 
ktorým sa zakazuje diskriminácia medzi 
poľnohospodárskymi výrobcami v EÚ. 
S cieľom zabezpečiť, aby bol systém na 
prideľovanie priamych platieb spravodlivý 
a aby žiadnych poľnohospodárov 
nediskriminoval, vnútroštátne finančné 
prostriedky by sa mali vypočítať na 
základe jednotnej sadzby na hektár v celej 
Európskej únii, ktorá zodpovedá 
priemernej platbe na hektár na rok 2013.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Wojciech Michał Olejniczak
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Okrem konvergencie podporných 
platieb na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni je potrebné tiež prispôsobiť 
vnútroštátne prostriedky na priame platby 
tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých 
je výška priamych platieb na hektár nižšia 
ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel 
oproti priemeru zmenšil o 30 %. V 
členských štátoch, v ktorých sa výška 
priamych platieb pohybuje od 70 % do 
80 % priemeru, by sa mal rozdiel zmenšiť 
o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je 
táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa 
mal tento rozdiel zmenšiť o 20 %. Po 
uplatnení týchto mechanizmov by žiadny 
členský štát nemal dostávať menej ako 
65 % priemeru Únie. V prípade členských 
štátov, v ktorých je výška pomoci vyššia 
ako priemer Únie, by snaha o 
konvergenciu výšky pomoci nemala viesť 
k jej zníženiu pod priemer. Túto 
konvergenciu by mali úmerne financovať 
všetky členské štáty, ktorých priame platby 
prevyšujú priemer Únie.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Okrem konvergencie podporných 
platieb na vnútroštátnej a regionálnej 
úrovni je potrebné tiež prispôsobiť 
vnútroštátne prostriedky na priame platby 
tak, aby sa v členských štátoch, v ktorých 
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je výška priamych platieb na hektár nižšia 
ako 70 % priemeru Únie, tento rozdiel 
oproti priemeru zmenšil o 30 %. V 
členských štátoch, v ktorých sa výška 
priamych platieb pohybuje od 70 % do 
80 % priemeru, by sa mal rozdiel zmenšiť 
o 25 %, a v členských štátoch, v ktorých je 
táto výška vyššia ako 80 % priemeru, by sa 
mal tento rozdiel zmenšiť o 10 %. Po 
uplatnení týchto mechanizmov by žiadny 
členský štát nemal dostávať menej ako 
65 % priemeru Únie. V prípade členských 
štátov, v ktorých je výška pomoci vyššia 
ako priemer Únie, by snaha o 
konvergenciu výšky pomoci nemala viesť
k jej zníženiu pod priemer. Túto 
konvergenciu by mali úmerne financovať 
všetky členské štáty, ktorých priame platby 
prevyšujú priemer Únie. Tým členským 
štátom, ktoré ostávajú pod priemerom EÚ 
po vyššie uvedených zníženiach schodkov, 
sa poskytne možnosť preklenúť túto 
medzeru pomocou prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Platobné nároky aktivované v roku 
2019 v členskom štáte alebo v regióne 
môžu mať rovnakú jednotkovú hodnotu 
po období priblíženia sa k tejto hodnote, 
avšak s cieľom zabrániť nepriaznivým 
finančným a výrobným dôsledkom pre 
poľnohospodárov by však členské štáty, 
ktoré využívali režim jednotnej platby, 
a najmä historický model, mali mať 
možnosť pri výpočte hodnoty platobných 
nárokov čiastočne zohľadniť historické 
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faktory. Diskusia o budúcom viacročnom 
finančnom rámci na obdobie, ktoré sa 
začína v roku 2021, by sa mala naďalej 
zameriavať na otázku konvergencie, so 
zohľadnením preskúmania reformovanej 
SPP v roku 2017.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Hynek Fajmon

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Priame platby sa medzi členské štáty 
rozdelia takým spôsobom, že každý 
členský štát dostane, ako vnútroštátny 
strop, sumu zodpovedajúcu počtu 
hektárov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o 
priame platby v roku 2013 vynásobené 
priemernou sadzbou priamych platieb 
v celej Európskej únii v roku 2013. 
Členské štáty, v ktorých priemerné priame 
platby na hektár prekročia 110 % 
priemerných platieb v EÚ, môžu 
uskutočniť dodatočné platby zo svojho 
vnútroštátneho rozpočtu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) Členské štáty, ktoré využívajú režim 
jednotnej platby, si tento systém môžu 
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ponechať, s výhradou uskutočnenia 
úprav na uvedenie do súladu s novým 
režimom základných platieb 
a podmienkami stanovenými v kapitole 2 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Janusz Wojciechowski

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) V členských štátoch, v ktorých má 
zavedenie jednotnej sadzby za následok 
významné zníženie priamych platieb, by sa 
mala zaviesť dobrovoľná možnosť, 
pričom dodatočné platby sa v záujme 
zmiernenia vplyvu zníženia môžu 
uskutočniť zo štátnych rozpočtov.

Or. pl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) Vzhľadom na to, že v nových 
členských štátoch sa priemerná platba na 
hektár vypočítala pomocou 
vyrovnávajúceho vzorca na základe 
predchádzajúcich rokov, v záujme 
zabezpečenia spravodlivosti, podľa 
modelu, ktorý sa uplatňuje pre staré 
členské štáty, by sa okrem tejto plochy 
mala taktiež zohľadniť plocha 
vyplývajúca z konverzie na hektáre a 
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počet zvierat, pre ktoré sa uskutočnili 
dodatočné platby od štátu.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21c) Členské štáty, ktoré do 31. decembra 
2013 uplatňujú režim jednotnej platby na
regionálnej alebo na zmiešanej 
regionálnej úrovni, si môžu ponechať 
svoje existujúce platobné nároky, 
s výhradou uskutočnenia úprav na 
uvedenie do súladu s podmienkami 
stanovenými v kapitole 2 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania 
vnútroštátnych stropov, aby sa 
zabezpečilo, že celková úroveň podpory 
neprekročí súčasné rozpočtové 
obmedzenia. Členské štáty by tiež mali 
naďalej prevádzkovať národnú rezervu, 
ktorá by sa mala použiť na uľahčenie 

vypúšťa sa
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účasti nových mladých poľnohospodárov 
v režime alebo sa môže použiť na 
zohľadnenie osobitných potrieb v 
niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali naďalej prevádzkovať národnú 
rezervu, ktorá by sa mala použiť na 
uľahčenie účasti nových mladých 
poľnohospodárov v režime alebo sa môže 
použiť na zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali naďalej prevádzkovať národnú 
rezervu, ktorú môže členský štát použiť na 
uľahčenie účasti nových mladých 
poľnohospodárov v režime alebo sa môže 
použiť na zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali naďalej prevádzkovať národnú 
rezervu, ktorá by sa mala použiť na 
uľahčenie účasti nových mladých 
poľnohospodárov v režime alebo sa môže 
použiť na zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali naďalej prevádzkovať národnú 
rezervu, ktorá sa môže použiť na uľahčenie 
účasti nových mladých poľnohospodárov 
v režime alebo sa môže použiť na 
zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia druhého piliera týkajúce sa mladých poľnohospodárov predstavujú účinnejší 
spôsob podpory a povzbudenia nových účastníkov v odvetví, preto by vykonávanie opatrení 
prvého piliera malo byť pre členské štáty dobrovoľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali naďalej prevádzkovať národnú 
rezervu, ktorá by sa mala použiť na 
uľahčenie účasti nových mladých 

(22) Skúsenosti získané uplatňovaním 
režimu jednotnej platby ukazujú, že 
niektoré jeho hlavné prvky by sa mali 
zachovať vrátane určovania vnútroštátnych 
stropov, aby sa zabezpečilo, že celková 
úroveň podpory neprekročí súčasné 
rozpočtové obmedzenia. Členské štáty by 
tiež mali aspoň v prvom roku 
uplatňovania nového režimu základných 
platieb naďalej prevádzkovať národnú 
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poľnohospodárov v režime alebo sa môže 
použiť na zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

rezervu, čo sa dá vykonávať regionálne, 
ktorá by sa mala použiť na uľahčenie účasti 
mladých poľnohospodárov a nových 
účastníkov v režime alebo sa môže použiť 
na zohľadnenie osobitných potrieb 
v niektorých regiónoch. Pravidlá prechodu 
a využívania platobných nárokov by sa 
mali zachovať, ale tam, kde je to možné, 
zjednodušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22a) Generačná výmena a zlepšená 
spolupráca medzi generáciami sa musí 
stať obzvlášť významnou prioritou pre 
rozdeľovanie priamych platieb pre 
poľnohospodárov a nových účastníkov 
režimu, spolu s podpornými opatreniami
pre rozvoj vidieka. Vzhľadom na 
skutočnosť, že len 6 % európskych 
poľnohospodárov má menej ako 35 rokov 
a 80 % má viac ako 55 rokov a že z tohto 
dôvodu sa takmer 4,5 milióna 
poľnohospodárov približuje 
v nadchádzajúcich 10 rokoch 
dôchodkovému veku, programy na rozvoj 
vidieka a režimy priamej podpory by preto 
mali osobitne podporovať prenos 
a výmenu osvedčených udržateľných 
postupov a znalostí o poľnohospodárstve
medzi vidieckymi komunitami.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22b) Skúsenosti z uplatňovania režimu 
jednotnej platby ukazujú, že niektoré 
z jeho hlavných prvkov by sa mali 
zachovať vrátane stanovenia 
vnútroštátnych stropov, aby sa 
zabezpečilo, že celková úroveň podpory 
neprekračuje súčasné rozpočtové 
obmedzenia. Členské štáty by tiež mali 
naďalej prevádzkovať národnú rezervu, 
ktorá by sa mala použiť na uľahčenie 
účasti nových mladých poľnohospodárov 
a nových účastníkov v režime alebo sa 
môže použiť na zohľadnenie osobitných 
potrieb v niektorých regiónoch. Pravidlá 
prechodu a využívania platobných 
nárokov by sa mali zachovať, ale tam, kde 
je to možné, zjednodušiť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 
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poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov 
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v roku 2011.

poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov 
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v roku 2009, 2010, ani v roku 
2011.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 
sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
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Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 
poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov 
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v roku 2011.

Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 
poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v období od roku 2009 do roku 
2011.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 

(23) S cieľom zaručiť ochranu práv 
príjemcov a s cieľom objasniť osobitné 
situácie, ktoré môžu vzniknúť pri 
uplatňovaní režimu základných platieb, by 
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sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 
poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov 
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v roku 2011.

sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účelu prijímania pravidiel 
týkajúcich sa oprávnenosti a prístupu 
poľnohospodárov k režimu základných 
platieb v prípadoch dedičstva 
a predpokladaného dedičstva, dedičstva, 
ktoré je v prenájme, zmeny právneho 
postavenia alebo názvu a zlúčenia alebo 
rozdelenia podniku; prijímania pravidiel 
výpočtu hodnoty a počtu alebo zvýšenia 
hodnoty platobných nárokov v súvislosti 
s prideľovaním platobných nárokov 
vrátane pravidiel týkajúcich sa možnosti 
predbežnej hodnoty a predbežného počtu 
alebo zvýšenia platobných nárokov na 
základe žiadosti poľnohospodára, 
podmienok stanovenia predbežnej 
a konečnej hodnoty a predbežného 
a konečného počtu platobných nárokov 
a prípadov, keď by predajná alebo nájomná 
zmluva mohla ovplyvniť pridelenie 
nárokov; prijímania pravidiel stanovenia 
a výpočtu hodnoty a počtu platobných 
nárokov získaných z národnej rezervy; 
prijímania pravidiel v oblasti úpravy 
jednotkovej hodnoty platobných nárokov 
pre prípad častí platobných nárokov 
a kritériá prideľovania platobných nárokov 
podľa využívania národnej rezervy 
a poľnohospodárom, ktorí nepožiadali 
o podporu v roku 2010 alebo 2011.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 

vypúšťa sa
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zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na 
ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. 
júna 2007 o ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 
2092/91 , by mali využívať výhody 
vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez 
toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné 
povinnosti vzhľadom na uznaný 
environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by viedlo k sankciám na 
základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[HZR].

Or. en
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Odôvodnenie

Návrhy na „ekologické“ zložky majú vo svojej súčasnej podobe skôr potenciál poškodzovať 
životné prostredie, než prispievať k jeho zachovaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Richard Ashworth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na 
ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v 

vypúšťa sa
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nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. 
júna 2007 o ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 
2092/91 , by mali využívať výhody 
vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez 
toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné 
povinnosti vzhľadom na uznaný 
environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by viedlo k sankciám na 
základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Richard Ashworth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 

vypúšťa sa
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postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na 
ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. 
júna 2007 o ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 
2092/91 , by mali využívať výhody 
vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez 
toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné 
povinnosti vzhľadom na uznaný 
environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by viedlo k sankciám na 
základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 

(26) Kým hlavným cieľom novej SPP je 
naďalej pokračovať v uskutočňovaní 
predchádzajúcich reforiem zameraných 
na trhy, zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom a uznanie úlohy, ktorú 
zohrávajú verejné tovary 
v poľnohospodárstve je stále viac 
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mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

dôležitým prvkom novej SPP. Zlepšenie 
ekologickej stránky sa môže dosiahnuť 
prostredníctvom dohodnutej 
a dobrovoľnej „ekologickej“ zložky 
priamych platieb, ktoré sa v niektorých 
prípadoch môžu použiť na podporu 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu. Na tento účel 
členské štáty môžu použiť časť svojho
vnútroštátneho stropu na priame platby, 
aby k základným platbám poskytli ročné 
platby na výber z možných postupov, ktoré
môžu poľnohospodári uplatňovať na 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mohli mať podobu jednoduchých, 
všeobecných, nezmluvných a ročných 
aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a 
súvisia s poľnohospodárstvom. Tieto 
činnosti môžu zahŕňať ekologické 
opatrenia, ako napríklad výber krmiva pre 
divú zver, vtáky a hmyz, plánované 
koridory biologickej rozmanitosti, 
opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, 
všeobecné spravovanie životného 
prostredia a výskum a vývoj. Povaha
uvedených postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
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poľnohospodárstva. Rovnaká výhoda by sa 
mala udeliť poľnohospodárom, ktorí sa 
zapájajú do agro-environmentálnych 
správcovských režimov na vnútroštátnej 
úrovni podľa nariadenia (ES) č. 
1698/2005.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky. Na tento 
účel by členské štáty mali použiť 30 %
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
platby, aby k základným platbám poskytli 
ročné platby na tri povinné postupy 
poľnohospodárov, ktorých prioritou je 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mali mať podobu jednoduchých, 
rovnocenných, na mieru šitých ročných 
aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a 
súvisia s vnútroštátnymi a/alebo 
regionálnymi poľnohospodárskymi 
podmienkami, ako napríklad diverzifikácia 
plodín, udržiavanie trvalých trávnatých 
plôch, oblasti ekologického záujmu, plán 
riadenia živín, plán energetickej účinnosti 
farmy a zimné zakrytie pôdy. Tieto 
postupy by sa mali týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
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rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. To isté sa vzťahuje na 
poľnohospodárov, ktorí spĺňajú 
požiadavky nezávisle schválených, 
vnútroštátne alebo regionálne 
certifikovaných režimov, ktoré sú 
prínosom pre životné prostredie a klímu. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by ako maximálna 
uplatniteľná administratívna sankcia 
viedlo k úplnému vylúčeniu príslušného 
poľnohospodára z pomoci, ktorú je možné 
získať v rámci tejto zložky na základe 
článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom „ekologickej“ zložky 
priamych platieb pre poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie uplatniteľné v celej Únii. Na 
tento účel by členské štáty mali použiť časť 
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
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stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

platby, aby k základným platbám poskytli 
ročné platby na postupy poľnohospodárov
prínosných pre klímu a životné prostredie. 
Uvedené postupy by mali mať podobu 
jednoduchých, všeobecných, nezmluvných 
a ročných aktivít, ktoré presahujú krížové 
plnenie a súvisia s poľnohospodárstvom, 
ako napríklad diverzifikácia plodín, 
udržiavanie trvalých trávnatých plôch a 
pastvín a trvalých plodín, oblasti 
ekologického záujmu, hospodárenie so 
živinami v poľnohospodárskom podniku, 
zazimovanie pôdy, minimálna orba alebo 
žiadna orba a priame brázdenie, akčné 
plány pre biodiverzitu a vodné 
hospodárstvo. Tieto postupy by sa mali
týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, 
poľnohospodári v agro-
environmentálnych režimoch, 
poľnohospodári, ktorých podnik je 
certifikovaný podľa národného
environmentálneho certifikačného 
systému a poľnohospodári s viac ako 
70 % poľnohospodárskej trávnatej 
plochy, na ktorú je možné získať podporu, 
by mali využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by nemalo viesť k zníženiu 
základnej platby.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
James Nicholson, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom „ekologickej“ zložky 
priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel členské štáty 
môžu použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na postupy 
poľnohospodárov, ktorých prioritou je 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mali mať podobu jednoduchých, 
všeobecných, nezmluvných a ročných 
aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a 
súvisia s poľnohospodárstvom, ako 
napríklad diverzifikácia plodín, 
udržiavanie trvalých trávnatých plôch a 
oblasti ekologického záujmu. Povaha
uvedených postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
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ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. To isté by malo platiť 
pre poľnohospodárov, ktorí sa prihlásia 
do agro-environmentálnych programov 
v rámci rozvoja vidieka alebo ktorí sa 
zúčastňujú národného certifikačného 
systému uznávanej environmentálnej 
hodnoty. Poľnohospodári by taktiež mali 
byť schopní spolupracovať s inými 
blízkymi poľnohospodárskymi podnikmi, 
aby spoločne plnili tieto ekologické 
záväzky a umožnili, aby sa diverzifikácia 
plodín uskutočňovala v koordinácii na 
kombinovaných poľnohospodárskych 
podnikoch a aby sa zabezpečilo, že
produktívna poľnohospodárska pôda sa 
nevyjme z výroby len na to, aby plnila 
nepoľnohospodárske ciele.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
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postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Podniky v oblastiach sústavy 
„Natura 2000“, na ktorú sa vzťahuje 
smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 
(smernica o biotopoch) a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 
(smernica o vtákoch), ako aj podniky, 
ktoré dostávajú pomoc na agro-
environmentálnu činnosť a na činnosť 
v prospech klímy podľa článku 29 
nariadenia č. (...)(DR) sa považujú za 
podniky, ktoré spĺňajú požiadavky pre túto 
„ekologickú“ zložku, vzhľadom na 
environmentálne požiadavky, ktorým ich 
výrobné postupy podliehajú.
Poľnohospodári spĺňajúci podmienky 
stanovené v nariadení Rady (ES) č. 
834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie 
(EHS) č. 2092/91, by mali využívať 
výhody vyplývajúce z „ekologickej“ 
zložky bez toho, aby museli spĺňať 
akékoľvek iné povinnosti vzhľadom na 
uznaný environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. Taktiež 
vzhľadom na environmentálny prínos, 
ktorý samo osebe poskytujú niektoré 
druhy výroby, ako napríklad trvalé 
plodiny, na ktoré je možné získať 
základnú platbu, trvalé trávnaté plochy, 
strukoviny, ryža a ich zložky by mali mať 
prínos z „ekologickej“ zložky bez toho, 
aby museli spĺňať iné požiadavky. 
Olivovníky, vinice a ovocné stromy sú 
charakteristické pre ekosystémy veľkých 
regiónov a prispievajú k stabilizácii pôdy 
voči erózii, zachytávaniu CO2
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a znižovaniu emisií skleníkových plynov. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by viedlo k sankciám na 
základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[HZR], ktorých výška by v žiadnom 
prípade nemala prekročiť výšku samotnej 
„ekologickej“ platby.

Or. es

Odôvodnenie

Automatickí príjemcovia „ekologickej“ platby by mali zahŕňať všetky segmenty, ktoré si 
automaticky zaslúžia využívať túto platbu z dôvodov dodatočných nákladov, straty príjmu 
a mimoriadnych environmentálnych pestovateľských podmienok. Zohľadniť by sa mali priame 
environmentálne účinky niektorých plodín, pokiaľ ide o ich fytologické kvality alebo ich 
prínos k zachovanie určitých biotopov a sankcie by sa mali obmedziť na vylúčenie zo zoznamu 
príjemcov ekologickej platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky. Na tento 
účel by členské štáty mali použiť časť 
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
platby, aby poskytli ročné platby na 
povinné postupy poľnohospodárov, 
ktorých prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
pastvín a trávnatých plôch, trvalých plodín 
spojených s vhodnými agronomickými 
postupmi a oblastí ekologického záujmu. 
Takéto postupy by sa mali týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
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trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. To isté by malo platiť 
pre poľnohospodárov, ktorí sa prihlásia 
do agro-environmentálnych programov 
v rámci rozvoja vidieka alebo ktorí sa 
zúčastňujú na národných certifikačných 
systémoch uznávanej environmentálnej 
hodnoty, alebo na poľnohospodárov, ktorí 
spĺňajú environmentálne usmernenia 
spojené s trvalo udržateľnými operačnými 
programami v rámci jednotnej spoločnej 
organizácii trhov a dostávajú 
zodpovedajúce platby, alebo ktorí spĺňajú 
požiadavky agro-environmentálnych 
programov schválených na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky. Na tento 
účel by členské štáty mali použiť časť 
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
platby, aby poskytli ročné platby na 
povinné postupy poľnohospodárov, 
ktorých prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
pastvín a trávnatých plôch, trvalých plodín 
spojených s vhodnými agronomickými 
postupmi a oblastí ekologického záujmu. 
Takéto postupy by sa mali týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. To isté by malo platiť 
pre poľnohospodárov, ktorí sa prihlásia 
do agro-environmentálnych programov 
v rámci rozvoja vidieka alebo ktorí sa 
zúčastňujú na národných certifikačných 
systémoch uznávanej environmentálnej 
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sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

hodnoty, alebo na poľnohospodárov, ktorí 
spĺňajú environmentálne usmernenia 
spojené s trvalo udržateľnými operačnými 
programami v rámci jednotnej spoločnej 
organizácii trhov, alebo ktorí spĺňajú 
požiadavky agro-environmentálnych 
programov schválených na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Elisabeth Jeggle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch, oblasti ekologického 
záujmu a iné opatrenia stanovené 
v článku 29 tohto nariadenia. Povinná 
povaha uvedených postupov by sa mala
týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
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biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, 
poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na 
osobitných agro-environmentálnych 
programoch v rámci rozvoja vidieka alebo 
na národných certifikačných systémoch
uznávanej environmentálnej hodnoty, ako 
aj poľnohospodári, ktorých aspoň 50 % 
pôdy, na ktorú je možné získať podporu, 
tvorí trvalá trávnatá plocha, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Elisabeth Köstinger

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
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klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 
a poľnohospodári, ktorí sa v rozhodujúcej 
miere zúčastňujú na agro-
environmentálnych opatreniach, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos týchto
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných,
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
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nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

nariadenie (EHS) č. 2092/91 
a poľnohospodári, ktorí sa zaviazali 
k environmentálnym a klimatickým 
opatreniam v súlade s článkom 29 
nariadenia (EÚ) č. [RDR], by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch, historických pastvín a
trvalých plodín – za predpokladu, že pôda 
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postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

sa udržiava v dobrom agronomickom
stave – a oblasti ekologického záujmu. 
Povinná povaha uvedených postupov by sa 
mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
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celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch, trvalých plodín 
spojených s príslušnými agronomickými 
postupmi a oblastí ekologického záujmu. 
Povinná povaha uvedených postupov by sa 
mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky. Na tento 
účel by členské štáty mali použiť časť 
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
platby, aby k základným platbám poskytli 
ročné platby na povinné postupy 
poľnohospodárov, ktorých prioritou je 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mali mať podobu jednoduchých, 
všeobecných, nezmluvných a ročných 
aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a 
súvisia s poľnohospodárstvom, ako 
napríklad diverzifikácia plodín, 
udržiavanie trvalých trávnatých plôch a 
oblasti ekologického záujmu. Uvedené 
postupy by sa mali týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
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spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky. Na tento 
účel by členské štáty mali použiť časť 
svojho vnútroštátneho stropu na priame 
platby, aby k základným platbám poskytli 
ročné platby na povinné postupy 
poľnohospodárov, ktorých prioritou je 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mali mať podobu jednoduchých, 
všeobecných, nezmluvných a ročných 
aktivít, ktoré presahujú krížové plnenie a 
súvisia s poľnohospodárstvom, ako 
napríklad diverzifikácia plodín, 
udržiavanie trvalých trávnatých plôch a 
oblasti ekologického záujmu. So zreteľom 
na väčšie environmentálne požiadavky, 
ktoré musia spĺňať výrobné postupy 
podnikov v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o
ochrane voľne žijúceho vtáctva, ako aj 
podnikov, ktoré dostávajú pomoc na agro-
environmentálnu činnosť a na činnosť 
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rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

v prospech klímy podľa článku 29 
nariadenia č. (...)(DR) sa považujú za 
podniky, ktoré spĺňajú požiadavky pre túto 
„ekologickú“ zložku. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Taktiež vzhľadom na 
environmentálny prínos, ktorý samo osebe 
poskytujú niektoré druhy výroby, ako 
napríklad trvalé plodiny, na ktoré je 
možné získať základnú platbu, trvalé 
trávnaté plochy, strukoviny, ryža a ich 
zložky by mali mať prínos z „ekologickej“ 
zložky bez toho, aby museli spĺňať iné 
požiadavky. Olivovníky, vinice a ovocné 
stromy sú charakteristické pre ekosystémy 
veľkých regiónov a prispievajú 
k stabilizácii pôdy voči erózii, 
zachytávaniu CO2 a znižovaniu emisií 
skleníkových plynov. To isté by malo 
platiť pre poľnohospodárov, ktorí sa 
prihlásia do agro-environmentálnych 
programov v rámci rozvoja vidieka alebo 
ktorí sa zúčastňujú na národných 
certifikačných systémoch uznávanej 
environmentálnej hodnoty. Nesplnenie 
zložky týkajúcej sa „ekologizácie“ by 
viedlo k sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], ktorých 
výška by v žiadnom prípade nemala 
prekročiť výšku samotnej „ekologickej“ 
platby.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. So zreteľom na väčšie 
environmentálne požiadavky, ktoré musia 
spĺňať výrobné postupy podnikov v
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ako aj 
podnikov, ktoré dostávajú pomoc na agro-
environmentálnu činnosť a na činnosť 
v prospech klímy podľa článku 29 
nariadenia č. (...)(DR) sa považujú za 
podniky, ktoré spĺňajú požiadavky pre túto 
„ekologickú“ zložku. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
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poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Taktiež vzhľadom na 
environmentálny prínos, ktorý samo 
o sebe poskytujú niektoré druhy výroby, 
ako napríklad trvalé plodiny, na ktoré je 
možné získať základnú platbu, trvalé 
trávnaté plochy, strukoviny, ryža a ich 
zložky by mali mať prínos z „ekologickej“ 
zložky bez toho, aby museli spĺňať iné 
požiadavky. Olivovníky, vinice a ovocné 
stromy sú charakteristické pre ekosystémy 
veľkých regiónov a prispievajú 
k stabilizácii pôdy voči erózii, 
zachytávaniu CO2 a znižovaniu emisií 
skleníkových plynov. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Rareş-Lucian Niculescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
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nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

nezmluvných aktivít, ktoré presahujú 
krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblastí ekologického 
záujmu, striedanie plodín, strukovinové 
systémy, opatrenia zamerané na energiu
a vlastnú účinnosť poľnohospodárskych
podnikov, vodné hospodárstvo 
a hospodárenie s pôdou, nárazníkové 
pruhy, techniky exaktného 
poľnohospodárstva alebo trvalé kultúry 
alebo trvalo udržateľné certifikované 
systémy. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR].

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE



PE491.238v01-00 140/169 AM\905018SK.doc

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v 
nariadení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. 
júna 2007 o ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických produktov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 
2092/91 , by mali využívať výhody 
vyplývajúce z „ekologickej“ zložky bez 
toho, aby museli spĺňať akékoľvek iné 
povinnosti vzhľadom na uznaný 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
striedanie plodín, udržiavanie trvalých 
pastvín a ekologickej infraštruktúry. 
Povinná povaha uvedených postupov by sa 
mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. 
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environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. 
Nesplnenie zložky týkajúcej sa 
„ekologizácie“ by viedlo k sankciám na 
základe článku 65 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[HZR].

Or. en

Odôvodnenie

Systémy ekologického poľnohospodárstva majú pozitívny prínos pre životné prostredie. Avšak 
ekologické poľnohospodárstvo by sa nemalo vylúčiť z ekologickej zložky na zníženie 
administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby poskytli ročné 
platby, ktoré budú prísne napojené so 
základnými platbami, na povinné postupy 
poľnohospodárov, ktorých prioritou je 
plnenie cieľov environmentálnej politiky a 
politiky v oblasti klímy. Uvedené postupy 
by mali mať podobu jednoduchých, 
všeobecných a nezmluvných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
striedanie plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
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čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
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prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári, 
ktorých sa to týka, by preto mali využívať 
„ekologickú“ zložku bez toho, aby boli 
povinní plniť nejaké ďalšie záväzky, 
vzhľadom na uznaný prínos pre životné 
prostredie. Poľnohospodári spĺňajúci 
podmienky stanovené v nariadení Rady 
(ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

Or. pt

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
pastvín a oblasti ekologického záujmu. 
Povinná povaha uvedených postupov by sa 
mala týkať aj poľnohospodárov, ktorých 
podniky sa čiastočne alebo celkom 
nachádzajú v oblastiach sústavy „Natura 
2000“, na ktorú sa vzťahuje smernica Rady 
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane 
prirodzených biotopov a voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín  a smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ sú 
uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
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systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a oblasti ekologického 
záujmu. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 

(26) Jedným z cieľov novej SPP je 
zlepšenie ekologickej stránky 
prostredníctvom povinnej „ekologickej“ 
zložky priamych platieb, čím sa podporia 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie uplatniteľné v 
celej Únii. Na tento účel by členské štáty 
mali použiť časť svojho vnútroštátneho 
stropu na priame platby, aby k základným 
platbám poskytli ročné platby na povinné 
postupy poľnohospodárov, ktorých 
prioritou je plnenie cieľov 
environmentálnej politiky a politiky v 
oblasti klímy. Uvedené postupy by mali 
mať podobu jednoduchých, všeobecných, 
nezmluvných a ročných aktivít, ktoré 
presahujú krížové plnenie a súvisia s 
poľnohospodárstvom, ako napríklad 
diverzifikácia plodín, udržiavanie trvalých 
trávnatých plôch a ekologickej 
infraštruktúry. Povinná povaha uvedených 
postupov by sa mala týkať aj 
poľnohospodárov, ktorých podniky sa 
čiastočne alebo celkom nachádzajú v 
oblastiach sústavy „Natura 2000“, na ktorú 
sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS z 
21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín  a smernica Európskeho parlamentu 
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a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva , pokiaľ 
sú uvedené postupy v súlade s cieľmi 
uvedených smerníc. Poľnohospodári 
spĺňajúci podmienky stanovené v nariadení 
Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o 
ekologickej výrobe a označovaní 
ekologických produktov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 2092/91 , by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo k 
sankciám na základe článku 65 nariadenia 
(EÚ) č. [...] [HZR.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Striedanie plodín je osvedčený 
agronomický postup, ktorý poskytuje 
oveľa viac než len rozmanitosť. 
Striedaním plodín sa zvyšuje úrodnosť 
pôdy bez použitia nákladných umelých 
vstupov a znižuje sa ním potreba použitia 
pesticídov, takže poľnohospodárom 
taktiež zabezpečuje ekonomický prínos, 
keďže sa tým znižuje ich závislosť od 
externých vstupov. Toto striedanie spojené 
so zahrnutím strukovinových plodín by 
prispelo k životnému prostrediu, znížilo 
výrobné náklady poľnohospodárov 
a taktiež by pomohlo znížiť závislosť EÚ 
od dovozu bielkovinových krmív.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
ekologizačné opatrenia, ktoré si členské 
štáty vybrali na uplatňovanie na svojom 
území, rovnaký prínos pre životné 
prostredie a klímu, si členské štáty vyberú 
tri zodpovedajúce opatrenia stanovené na 
úrovni EÚ a od Komisie získajú do dvoch 
mesiacov po svojom oznámení 
odsúhlasenie svojho výberu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Pri overovaní súladu 
s environmentálnymi požiadavkami 
jednotlivých podnikov a zvažovaní platby 
tejto časti priamych platieb by sa taktiež 
mala zvážiť a podporiť metóda 
kolektívneho riadenia niekoľkých 
podnikov vedená organizáciami 
a združeniami výrobcov. Tento postup má 
multiplikačný účinok, ktorý pomáha 
dosiahnuť tento základný aspekt cieľov 
spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Or. es
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Odôvodnenie

Tento systém kolektívneho riadenia znásobuje prínos opatrení zameraných na životné 
prostredie a klímu. V zásade sa využíva v súvislosti s návrhmi na rozvoj vidieka 
(environmentálne platby), ale takisto by sa mal zvážiť pri tomto aspekte priamych platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26b) Podpora pestovania bielkovinových 
strukovinových plodín ako súčasť 
striedania plodín významnou mierou 
prispieva k pokročilým, trvalo 
udržateľným poľnohospodárskym 
systémom ako integrovaného prístupu 
k výzvam spočívajúcich v zmierňovaní 
klimatických zmien, straty biodiverzity 
a úrodnosti pôdy v poľnohospodárstve; 
výskum a zlepšenie vzdelávania a služieb 
rozširovania pre poľnohospodárstvo 
v tejto oblasti, ako aj zriadenie 
infraštruktúry na produkciu osiva vrátane 
skladovania a výberu miestnych a 
regionálnych odrôd sú nevyhnutné na
znižovanie nedostatku bielkovín v EÚ 
a na zlepšenie príjmov poľnohospodárov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) S cieľom zaistiť, aby sa povinnosti (27) S cieľom zaistiť, aby sa povinnosti 
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uvedené v opatrení na diverzifikáciu plodín 
uplatňovali proporčným 
a nediskriminačným spôsobom a aby 
priniesli environmentálnu pridanú hodnotu, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia vymedzenia 
pojmu „plodina“ a pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

uvedené v opatrení na striedanie plodín 
uplatňovali proporčným 
a nediskriminačným spôsobom a aby 
priniesli environmentálnu pridanú hodnotu, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia vymedzenia 
pojmu „plodina“ a pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Patrick Le Hyaric

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) S cieľom zaistiť, aby sa povinnosti 
uvedené v opatrení na diverzifikáciu plodín 
uplatňovali proporčným 
a nediskriminačným spôsobom a aby 
priniesli environmentálnu pridanú hodnotu, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia vymedzenia 
pojmu „plodina“ a pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

(27) S cieľom zaistiť, aby sa povinnosti 
uvedené v opatrení na striedanie plodín 
uplatňovali proporčným 
a nediskriminačným spôsobom a aby 
priniesli environmentálnu pridanú hodnotu, 
by sa právomoc prijímať akty v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia vymedzenia 
pojmu „plodina“ a pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa 

vypúšťa sa
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právomoc prijímať určité akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia pravidiel 
týkajúcich sa uplatňovania uvedeného 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Richard Ashworth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa 
právomoc prijímať určité akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia pravidiel 
týkajúcich sa uplatňovania uvedeného 
opatrenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28)  S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom a trvalými 
plodinami v tomto stave poľnohospodári 
udržiavali, by sa právomoc prijímať určité 
akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala 
delegovať na Komisiu na účely prijatia 
pravidiel týkajúcich sa uplatňovania 
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uvedeného opatrenia.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým pasienkom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým pasienkom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým trávnym porastom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

(28) S cieľom zaistiť, aby plochu pokrytú 
trvalým pasienkom v tomto stave 
poľnohospodári udržiavali, by sa právomoc 
prijímať určité akty v súlade s článkom 290 
zmluvy mala delegovať na Komisiu na 
účely prijatia pravidiel týkajúcich sa 
uplatňovania uvedeného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) 7 % ornej pôdy na 
poľnohospodársky podnik sa použije 
spôsobom, ktorý zvyšuje funkčnú 
biodiverzitu, a tým fungovanie agro-
ekosystému alebo zabezpečovanie 
verejných tovarov. Prvky, ktoré už často 
vyhovujú ako environmentálne opatrenia 
(napr. živé ploty, mokrade a iné zlomky 
poloprirodzených biotopov a iné 
existujúce vyhovujúce krajinné prvky) by 
sa pridali k nárazníkovým zónam, aby 
vytvorili agro-ekologické infraštruktúry 
pre trvalo udržateľné poľnohospodárske 
systémy. Preto tu nejde ani o „vyňatie 
pôdy z produkcie“, ani o „nové dočasné 
nevyužívanie pôdy“, ale skôr o zlepšenie 
dlhodobej účinnosti celého systému.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) S cieľom zabezpečiť účinné a 
jednotné vykonávanie opatrenia 
týkajúceho sa oblasti ekologického 
záujmu a zároveň jeho prispôsobenie 
osobitostiam členských štátov, súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely podrobnejšieho 
vymedzenia druhov oblastí ekologického 
záujmu uvedených v danom opatrení a 
vymedzenia ďalších druhov oblastí 
ekologického záujmu, ktoré sa môžu 
zohľadniť pri percentuálnom podiele 
vzťahujúcom sa na dané opatrenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) S cieľom zabezpečiť účinné a 
jednotné vykonávanie opatrenia 
týkajúceho sa oblasti ekologického 
záujmu a zároveň jeho prispôsobenie 
osobitostiam členských štátov, súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely podrobnejšieho 
vymedzenia druhov oblastí ekologického 
záujmu uvedených v danom opatrení a 
vymedzenia ďalších druhov oblastí 
ekologického záujmu, ktoré sa môžu 
zohľadniť pri percentuálnom podiele 

vypúšťa sa
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vzťahujúcom sa na dané opatrenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 263
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) S cieľom zabezpečiť účinné a 
jednotné vykonávanie opatrenia 
týkajúceho sa oblasti ekologického 
záujmu a zároveň jeho prispôsobenie 
osobitostiam členských štátov, súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely podrobnejšieho 
vymedzenia druhov oblastí ekologického 
záujmu uvedených v danom opatrení a 
vymedzenia ďalších druhov oblastí 
ekologického záujmu, ktoré sa môžu 
zohľadniť pri percentuálnom podiele 
vzťahujúcom sa na dané opatrenie.

(29) S cieľom zabezpečiť účinné a 
jednotné vykonávanie ekologickej 
infraštruktúry a zároveň jeho 
prispôsobenie osobitostiam členských 
štátov, právomoc prijímať akty by sa v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
delegovať na Komisiu na účely 
podrobnejšieho vymedzenia druhov
infraštruktúry uvedených v danom 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Mariya Gabriel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29а (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) V záujme podpory biodiverzity, 
ochrany životného prostredia 
a poľnohospodárskej produktivity sa 
zavedie osobitný režim pre odvetvia, ktoré 
v tejto súvislosti aktívne prispievajú. 
Priorita by sa mala udeliť odvetviu 
včelárstva a malo by existovať 
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ustanovenie o priamej podpore pre 
kolónie včiel, ktoré chovajú registrovaní
výrobcovia. Do úvahy sa musí vziať 
nevyhnutnosť finančných prostriedkov 
pre opelenie.

Or. bg

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) V záujme zlepšenia životného 
prostredia, boja proti zmene klímy
a zlepšenia agronomických podmienok 
Komisia bezodkladne predloží strategický 
plán dodávok rastlinných bielkovín, čo 
EÚ tiež umožní znížiť svoju obrovskú 
závislosť od dodávok z vonkajších zdrojov. 
V pláne by sa malo zabezpečiť viac 
olejnatých bielkovinových plodín 
a strukovín, ktoré by sa mali pestovať 
v rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, mal by sa zároveň podporiť 
agronomický výskum vhodných 
a produktívnych odrôd.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) S cieľom zabezpečiť, aby sa v 
plánoch riadenia živín poskytli úplné 
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záznamy a optimalizácia používania živín 
a hnojív poľnohospodármi, právomoc 
prijímať akty by sa v súlade s článkom 
290 zmluvy mala delegovať na Komisiu 
na účely prijatia ďalších pravidiel 
týkajúcich sa uplatňovania daného 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29b) S cieľom zabezpečiť, aby plány 
energetickej účinnosti zaručovali 
optimalizáciu využívania energie 
poľnohospodármi a minimalizovali 
využívanie fosílnych palív 
v poľnohospodárskych podnikoch, 
právomoc prijímať akty by sa v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia ďalších 
pravidiel týkajúcich sa uplatňovania 
daného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29c) S cieľom zabezpečiť, aby sa zaistilo 
zazimovanie pôdy, pričom sa 
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maximalizuje prínos tohto opatrenia pre 
životné prostredie a klímu, členské štáty 
by mali určiť dátumy na vytvorenie 
a odstránenie pokrytia pôdy, ktoré 
najlepšie vyhovujú ich územiu a 
právomoc prijímať akty by sa v súlade s 
článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu na účely prijatia  ďalších 
pravidiel týkajúcich sa uplatňovania 
daného opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporiť trvalo udržateľný 
rozvoj poľnohospodárstva v oblastiach s 
osobitnými prírodnými prekážkami by 
členské štáty mali mať možnosť využívať 
časť svojho vnútroštátneho stropu na 
priame platby na poskytovanie ročných 
platieb na plochu k základným platbám 
pre všetkých poľnohospodárov činných v 
týchto oblastiach. Uvedené platby by 
nemali nahrádzať podporu poskytnutú na 
základe programov rozvoja vidieka a 
nemali by sa poskytovať 
poľnohospodárom v oblastiach, ktoré boli 
určené v súlade s nariadením Rady (ES) 
č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o 
podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) , ale neboli 
určené v súlade s článkom 46 ods. 1 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. [...] ... o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)  [RDR].

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporiť trvalo udržateľný 
rozvoj poľnohospodárstva v oblastiach s 
osobitnými prírodnými prekážkami by 
členské štáty mali mať možnosť využívať 
časť svojho vnútroštátneho stropu na 
priame platby na poskytovanie ročných 
platieb na plochu k základným platbám 
pre všetkých poľnohospodárov činných v 
týchto oblastiach. Uvedené platby by 
nemali nahrádzať podporu poskytnutú na 
základe programov rozvoja vidieka a 
nemali by sa poskytovať poľnohospodárom 
v oblastiach, ktoré boli určené v súlade s 
nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) , ale neboli určené v 
súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] 
... o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)  [RDR].

(30) S cieľom podporiť trvalo udržateľný 
rozvoj poľnohospodárstva v oblastiach s 
osobitnými prírodnými prekážkami 
a opustenými oblasťami by členské štáty 
mali mať možnosť využívať časť svojho 
vnútroštátneho stropu na priame platby na 
poskytovanie ročných platieb na základe 
nových kritérií, ako napríklad hrubá 
obchodovateľná produkcia, pridaná 
hodnota alebo počet zamestnancov, k 
základným platbám pre všetkých 
poľnohospodárov činných v týchto 
oblastiach. Uvedené platby by nemali 
nahrádzať podporu poskytnutú na základe 
programov rozvoja vidieka a nemali by sa 
poskytovať poľnohospodárom v oblastiach, 
ktoré boli určené v súlade s nariadením 
Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 
2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) , ale neboli určené v 
súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] 
... o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)  [RDR].

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
James Nicholson, Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich 
s vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov 
a ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto môže členský štát
zabezpečiť podporu príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich 
s vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov 
a ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty môžu použiť časť 
svojich vnútroštátnych stropov určených na 
priame platby na poskytnutie ročnej platby 
na plochu mladým poľnohospodárom 
navyše k základnej platbe. Uvedená platba 
by sa mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových (31) Zavádzanie a rozvoj nových 



PE491.238v01-00 160/169 AM\905018SK.doc

SK

hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich 
s vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov
a ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo sa 
môže pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto sa môže zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich 
s vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov 
a ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

Or. en

Odôvodnenie

Opatrenia druhého piliera týkajúce sa mladých poľnohospodárov predstavujú účinnejší 
spôsob podpory a povzbudenia nových účastníkov v odvetví, preto by vykonávanie opatrení 
prvého piliera malo byť pre členské štáty dobrovoľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 

(31) Vzhľadom na skutočnosť, že len 6 % 
poľnohospodárov v EÚ má menej ako 
35 rokov a 80 % poľnohospodárov má 
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poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

viac ako 55 rokov, je nutné, aby došlo k
sociálne udržateľnému oživeniu. 
Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva mladými 
poľnohospodármi alebo novými 
účastníkmi na začatie 
poľnohospodárskeho podniku je potrebné 
pri prideľovaní a smerovaní priamych 
platieb zvážiť. Tieto platby by taktiež mali 
umožniť spoluprácu medzi staršími 
a mladšími poľnohospodármi, ktorá 
povedie k sociálne udržateľnému rozvoju 
vidieckych oblastí. Pre nových 
poľnohospodárov sú na začatie činnosti 
veľmi dôležité počiatočné finančné 
prostriedky. Investičná podpora na prvý 
rok by preto mala predstavovať aspoň 
50 % predpokladaného rozpočtu na celé 
obdobie. Noví uchádzači by mali byť 
fyzickými a právnickými osobami, ako aj 
tí, čo začínajú svoju činnosť ako družstvá 
s inými poľnohospodárskymi podnikmi.
Tento rozvoj je pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov a nových účastníkov
začínajúcich s vykonávaním 
poľnohospodárskych činností, s cieľom 
uľahčiť zakladanie podnikov a ich 
štrukturálne úpravy tých, ktoré sú tým 
ovplyvnené po počiatočnom založení. 
Členské štáty by mali mať možnosť použiť 
časť svojich vnútroštátnych stropov 
určených na priame platby na poskytnutie 
ročnej platby na plochu navyše k základnej 
platbe. Uvedená platba by sa mala 
poskytovať počas maximálneho obdobia 
piatich rokov, keďže by mala byť určená 
len na počiatočné obdobie podnikania a 
nemala by predstavovať prevádzkovú 
pomoc.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

(31) V záujme vyriešenia problému 
medzigeneračnej výmeny 
v poľnohospodárskom odvetví, kde má len 
7 % obyvateľstva vek menej ako 35 rokov, 
by sa mala zabezpečiť podpora príjmov 
mladých poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov a ostatných nových 
účastníkov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov a  nových účastníkov
začínajúcich s vykonávaním 
poľnohospodárskych činností, s cieľom
uľahčiť mladým poľnohospodárom a
novým účastníkom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom a
novým účastníkom navyše k základnej 
platbe. Uvedená platba by sa mala 
poskytovať počas maximálneho obdobia 
piatich rokov, keďže by mala byť určená 
len na počiatočné obdobie podnikania a 
nemala by predstavovať prevádzkovú 
pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
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poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov a nových účastníkov
finančne náročné, čo je potrebné pri 
prideľovaní a smerovaní priamych platieb 
zvážiť. Tento rozvoj je pre 
konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov a nových účastníkov
začínajúcich s vykonávaním 
poľnohospodárskych činností, s cieľom 
uľahčiť mladým poľnohospodárom 
a novým účastníkom zakladanie podnikov 
a ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom 
a novým účastníkom navyše k základnej 
platbe. Uvedená platba by sa mala 
poskytovať počas maximálneho obdobia 
piatich rokov, keďže by mala byť určená 
len na počiatočné obdobie podnikania a 
nemala by predstavovať prevádzkovú 
pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre ženy a mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
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pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov žien a mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť ženám a 
mladým poľnohospodárom zakladanie 
podnikov a ich štrukturálne úpravy po 
počiatočnom založení. Členské štáty by 
mali mať možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas obdobia piatich 
rokov, keďže by mala byť určená len na 
počiatočné obdobie podnikania a nemala 
by predstavovať prevádzkovú pomoc.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 

(31) Zavádzanie a rozvoj nových 
hospodárskych činností v sektore 
poľnohospodárstva je pre mladých 
poľnohospodárov finančne náročné, čo je 
potrebné pri prideľovaní a smerovaní 
priamych platieb zvážiť. Tento rozvoj je 
pre konkurencieschopnosť 
poľnohospodárskeho sektora v Únii 
zásadný, a preto by sa mala zabezpečiť 
podpora príjmov mladých 
poľnohospodárov začínajúcich s 
vykonávaním poľnohospodárskych 
činností, s cieľom uľahčiť mladým 
poľnohospodárom zakladanie podnikov a 
ich štrukturálne úpravy po počiatočnom 
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založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc.

založení. Členské štáty by mali mať 
možnosť použiť časť svojich 
vnútroštátnych stropov určených na priame 
platby na poskytnutie ročnej platby na 
plochu mladým poľnohospodárom navyše 
k základnej platbe. Uvedená platba by sa 
mala poskytovať počas maximálneho 
obdobia piatich rokov, keďže by mala byť 
určená len na počiatočné obdobie 
podnikania a nemala by predstavovať 
prevádzkovú pomoc. Domnieva sa, že 
ženám v poľnohospodárskom odvetví, 
ktoré tvoria podstatnú časť pracovnej sily, 
by sa mali ponúknuť osobitné vzdelávacie 
programy, ako aj uvádzacie príspevky.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31a) Generačná výmena sa v budúcnosti 
úspešne uskutoční len vtedy, ak budú mať 
ženy a muži rovnaké práva a možnosti 
vrátane individuálneho sociálneho 
zabezpečenia, vzdelania, budovania 
kapacít a účasti na rozhodovaní; 
generačná výmena si taktiež vyžaduje 
aktívne chrániť a rozvíjať zásadný 
kultúrny, sociálny a rekreačný význam, 
ktorým sa život v poľnohospodárskych 
podnikoch a vo vidieckej komunite 
zatraktívňuje;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31a) Spoločná poľnohospodárska 
politika Európskej únie by mala začať 
uznávať prácu, ktorú vo vidieckych 
oblastiach vykonávajú ženy a jej priamy 
prínos pre rovnováhu malých a najmä 
rodinných podnikov prostredníctvom 
práce, ktorá je štatisticky neviditeľná 
a z hľadiska zamestnania neuznávaná, 
a preto nevytvára žiadnu formu pasívnych 
nárokov. Režim priamych platieb sa javí 
ako vhodný nástroj na podporu 
začlenenia žien vo vidieckych oblastiach 
do oficiálnych údajov týkajúcich sa 
hospodárstva, zamestnania a sociálnej 
oblasti. Finančné prostriedky by sa mali 
použiť na podporu spoločného vlastníctva 
podnikov v príslušných prípadoch alebo 
na štandardizáciu pracovných vstupov 
žien v rodinných podnikoch.

Or. es

Odôvodnenie

Z 26,7 milióna ľudí, ktorí v Európe pravidelne pracujú v poľnohospodárstve, predstavujú 
ženy 42 %, ale iba každý piaty podnik vedú ženy ako majiteľky. Odhaduje sa, že práca, ktorú 
vykonáva približne 20 miliónov Európanov, je na účely údajov týkajúcich sa zamestnania, 
hospodárstva a štatistík, neviditeľná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31c) Uskutočneniu uvedených cieľov 
pomáhajú ustanovenia stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu 
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a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o 
uplatňovaní zásady rovnakého 
zaobchádzania so ženami a mužmi 
vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 
zárobkovo činné osoby, ale zase mu bráni 
nedostatok spoľahlivých objektívnych 
údajov, ktoré by umožnili uskutočnenie 
podložených rozpočtových odhadov. Táto
všeobecná zásada by sa preto mala
začleniť do nariadenia a do 
navrhovaných termínov, kedy by tieto 
údaje mali byť sprístupnené, 
s ustanovením pre mechanizmy 
osobitných platieb na zdôraznenie 
a uznanie práce žien vo vidieckych 
oblastiach. V súlade s pilierovým 
prístupom prítomným v SPP by sa priame 
platby mali zamerať na uznanie týchto 
štrukturálnych aspektov, pričom EPFRV 
by mal zahŕňať konkrétnejšie opatrenia 
zamerané na podporovanie, uznávanie a 
financovanie prínosu žien pre témy, ako 
sú diverzifikácia, dodávanie služieb, 
inovácia a ich všeobecný prínos k 
udržiavaniu vidieckych komunít pri živote. 
V rámci rozsahu pôsobnosti EPFRV by sa 
mali podporovať špecifické siete 
spolupráce v súlade s návrhmi, ktoré sa 
nachádzajú v návrhu uznesenia 
Európskeho parlamentu 2010/2054(INI) o 
úlohe žien v poľnohospodárstve a vo 
vidieckych oblastiach.

Or. es

Odôvodnenie

The lack of visibility concerning work carried out by women in rural areas makes it essential 
to have data to allow effective budgeting of the financial needs required to promote joint 
ownership and the regularisation of labour input and the possibility of recognising the social 
rights of women in rural areas. Such data are currently disaggregated or non-existent. The 
only serious way of incorporating a structural mechanism in the CAP to solve this problem is 
to propose a deadline for obtaining these data and to call on the Commission to submit a 
supplementary proposal to this reform within the 2013-2020 period of validity.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 282
Martin Häusling
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) S cieľom zaručiť ochranu nárokov 
príjemcov a zabrániť diskriminácii medzi 
nimi by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
delegovať na Komisiu na účely 
vymedzenia podmienok, za ktorých 
právnickú osobu možno považovať za 
oprávnenú prijímať platbu pre mladých 
poľnohospodárov, a najmä uplatňovania 
vekovej hranice na jednu alebo viaceré 
fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na 
právnickej osobe.

(32) S cieľom zaručiť ochranu nárokov 
príjemcov a zabrániť diskriminácii medzi 
nimi by sa právomoc prijímať akty v 
súlade s článkom 290 zmluvy mala 
delegovať na Komisiu na účely 
vymedzenia podmienok, za ktorých 
právnickú osobu možno považovať za 
oprávnenú prijímať platbu pre mladých 
poľnohospodárov alebo nových 
účastníkov.

Or. en


