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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu priamych platieb pre poľnohospodárov na základe 
podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, prioritou spravodajkyne 
výboru CONT je zabezpečiť transparentnosť, zjednodušenie a zníženie administratívnej 
záťaže a súčasne zachovať politické ciele potravinovej bezpečnosti, udržateľnosti z hľadiska 
životného prostredia a územnej súdržnosti.

Potrebu zjednodušenia Parlament naznačil už vo svojom uznesení z 18. mája 2010 o 
zjednodušení SPP (2009/2155 (INI)), v ktorom sa na Komisiu obracia s týmito požiadavkami 
a odporúčaniami:
– pri zavádzaní nového nariadenia by snahou malo byť súčasne aj odstránenie nadbytočnej 
záťaže;
– ďalšie zjednodušenie SPP je nevyhnutné na to, aby sa znížili náklady, ktoré majú inštitúcie 
EÚ, členské štáty a príjemcovia pomoci na jej vykonávanie;
– opatrenia SPP by mali zodpovedať sledovanému cieľu a legislatívna cesta by mala byť 
zvolená len vtedy, ak je skutočne opodstatnená;
– členské štáty by mali mať možnosť zavádzať v plánoch rozvoja vidieka režim daňových 
paušálov podľa veľkosti pozemku, a to predovšetkým pre malé poľnohospodárske podniky;

– ak majú byť zjednodušené pravidlá pre režim jednotných platieb, každoročné poskytovanie 
rovnakých podrobných informácií by sa malo zrušiť;

– v budúcom systéme by sa mali zohľadňovať zásady zjednodušovania a zjednodušenie, 
transparentnosť a spravodlivosť by mali byť kľúčovými prioritami reformy SPP.

Spravodajkyňa výboru CONT sa obáva, že ak preskúmame súčasný návrh v kontexte zistení, 
ktoré prinieslo posúdenie vplyvu uskutočnené Komisiou (SEC(2011)1153 final), zistíme, že 
obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré môžu ohroziť cieľ zníženia administratívnej záťaže, 
najmä pokiaľ ide o ustanovenia o ekologizácii, aktívnych poľnohospodároch, povinných 
režimoch pre mladých poľnohospodárov a malých poľnohospodárov atď.

Aby odôvodnila svoje stanovisko a predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, rada by 
upozornila na niektoré prvky prílohy 8 k posúdeniu vplyvu vyhotoveného Komisiou s názvom 
Zjednodušenie SPP, ktoré stoja za povšimnutie.

Najmä v bode 2.4.2 Výsledky konzultácií so zúčastnenými stranami o posúdení vplyvu sa 
uvádza, že „celý rad subjektov sa domnieval, že je dôležité znížiť administratívnu záťaž.
Mnoho subjektov argumentovalo tým, že predovšetkým ekologizácia by administratívnu záťaž 
zvýšila [...] ".

V bode 2.4.3 Výsledky poradnej skupiny ad hoc pre zjednodušenie sa ďalej uvádza: 
„Účastníci konferencie dali jasne najavo, že niektoré nové prvky (najmä vymedzenie 
aktívneho poľnohospodára, osobitný režim pomoci pre malých poľnohospodárov a 
ekologizácia), ktoré boli prerokované, nepredstavujú zjednodušenie ako také, naopak, viedli 
by k zvýšeniu administratívnej záťaže a záťaže spojenej s kontrolami a tiež k väčšiemu riziku 
chýb pri operáciách.“ Zúčastnené strany v tejto súvislosti konštatovali, že „nové prvky by 
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mali byť čo najjednoduchšie a bez veľkého počtu zložitých podmienok a orgány členských 
štátov by mali byť schopné tieto prvky s využitím existujúcich nástrojov v maximálnej možnej 
miere automaticky riadiť a kontrolovať [...]“ a „plánované nové prvky bude možné riadiť a 
kontrolovať iba vtedy, ak budú mať členské štáty potrebnú pružnosť, aby ich mohli 
prispôsobiť vnútroštátnym a regionálnym podmienkam, ktoré sú veľmi odlišné [...]“.

Spravodajkyňa výboru CONT je tiež znepokojená konštatovaním uvedeným v bode 4.2.3 
Výsledky kvantifikácie administratívnych nákladov na zmeny právnych povinností spojených 
s priamymi platbami po roku 2013, najmä tým, že „z výsledkov [...] vyplýva, že celkové 
administratívne náklady na budúci režim priamych platieb by vzrástli približne o 15 % ".

A v bode 4.3 Posúdenie podľa scenárov politík sa uvádza, že „predpokladaný nárast 
administratívnej záťaže spojenej s niektorými novými kľúčovými koncepciami, ktoré umožnia 
väčšiu adresnosť platieb poskytovaných v rámci 1. piliera (ekologizácia a aktívni 
poľnohospodári), bude pravdepodobne čiastočne kompenzovaný zjednodušením, ktoré 
zabezpečí režim pre malých poľnohospodárov a nové rozdeľovanie priamych platieb formou 
paušálnej platby na hektár na celoštátnej alebo regionálnej úrovni“. Spravodajkyňa sa však 
domnieva, že Komisia sa snaží problematické prvky, ako sú ekologizácia a vymedzenie 
aktívnych poľnohospodárov, v podobe, v akej sú navrhnuté, vyvážiť prílišným 
zjednodušením, pokiaľ ide o režim pre malých poľnohospodárov, ktorý by mal byť podľa 
návrhu povinný pre členské štáty a nevzťahovali by sa naň ustanovenia o krížovom plnení. 
Snaží sa preto nájsť inú rovnováhu, a to dobrovoľný režim pre malých poľnohospodárov a 
menej zaťažujúce ustanovenia týkajúce sa ekologizácie a aktívnych poľnohospodárov.

Aby viac podporila svoje stanovisko, spravodajkyňa sa odvoláva na podprílohu prílohy 8 
Výsledky konferencie o zjednodušovaní, v ktorej sa k témam definícia aktívnych 
poľnohospodárov a oprávnenosť podpory na plochu uvádza, že „[...] je zrejmé, že z dôvodu 
špecifickej povahy štruktúr a podmienok prevažujúcich na úrovni jednotlivých členských 
štátov by za spoločný ukazovateľ na úrovni EÚ nebolo možné použiť ani jedno kritérium 
navrhnuté ako možný prístup k vymedzeniu pojmu aktívny poľnohospodár“. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1 a) Jedným z hlavných cieľov 
a kľúčových požiadaviek reformy SPP je 
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zníženie administratívnej záťaže. Tento 
cieľ by sa mal riadne zohľadniť pri 
tvorbe príslušných ustanovení režimu 
priamej podpory. Počet režimov podpory 
by nemal presiahnuť potrebný rozsah 
a poľnohospodári a členské štáty musia 
dokázať splniť príslušné požiadavky 
a povinnosti bez prílišnej byrokracie. 
Úrovne tolerancie orientované na prax, 
rozumné limity pre pomoc de minimis 
a vhodná rovnováha medzi dôverou 
a kontrolou znížia budúce administratívne 
zaťaženie členských štátov a príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Je potrebné objasniť, že nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej 
poľnohospodárskej politiky [horizontálne 
nariadenie o SPP: HZR] a ustanovenia 
prijaté podľa neho by sa mali uplatňovať 
v súvislosti s opatreniami stanovenými 
v tomto nariadení. Z dôvodu zachovania 
jednotnosti s ostatnými právnymi nástrojmi 
týkajúcimi sa SPP sa niektoré pravidlá zo 
súčasného nariadenia (ES) č. 73/2009 
ustanovujú aj v nariadení (EÚ) 
č. […][HZR], a to najmä tie, ktoré sa 
týkajú zabezpečenia dodržiavania 
povinností ustanovených v ustanoveniach 
o priamych platbách vrátane kontroly 
a uplatňovania administratívnych opatrení 
a administratívnych sankcií v prípade 
nesúladu, pravidiel krížového plnenia, ako 
napríklad povinných požiadaviek na 
hospodárenie, dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu, sledovania a hodnotenia príslušných 
opatrení a pravidiel týkajúcich sa vrátenia 
neoprávnených platieb.

(3) Je potrebné objasniť, že nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. […] z … o financovaní, riadení 
a monitorovaní spoločnej 
poľnohospodárskej politiky [horizontálne 
nariadenie o SPP: HZR] a ustanovenia 
prijaté podľa neho by sa mali uplatňovať 
v súvislosti s opatreniami stanovenými 
v tomto nariadení. Z dôvodu zachovania 
jednotnosti s ostatnými právnymi nástrojmi 
týkajúcimi sa SPP sa niektoré pravidlá zo 
súčasného nariadenia (ES) č. 73/2009 
ustanovujú aj v nariadení (EÚ) 
č. […][HZR], a to najmä tie, ktoré sa 
týkajú zabezpečenia dodržiavania 
povinností ustanovených v ustanoveniach 
o priamych platbách vrátane kontroly 
a uplatňovania administratívnych opatrení 
a administratívnych sankcií v prípade 
nesúladu, pravidiel krížového plnenia, ako 
napríklad povinných požiadaviek na 
hospodárenie, dobrého 
poľnohospodárskeho a environmentálneho 
stavu, sledovania a hodnotenia príslušných 
opatrení a pravidiel týkajúcich sa vrátenia 
neoprávnených platieb. Úlohy 
osvedčovacieho orgánu a povinnosť 
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predložiť stanovisko o zákonnosti 
a správnosti príslušných transakcií, ako aj 
dodržiavania zásady rozumného 
finančného hospodárenia by nemali viesť 
k zvýšeniu administratívneho zaťaženia 
v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom rozšíriť alebo zmeniť 
a doplniť určité menej podstatné prvky 
tohto nariadenia by sa právomoc na 
prijímanie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojich prípravných prác 
uskutočnila náležité konzultácie aj na 
úrovni odborníkov. Pri príprave a 
navrhovaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

(4) S cieľom rozšíriť alebo zmeniť 
a doplniť určité menej podstatné prvky 
tohto nariadenia by sa právomoc na 
prijímanie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 zmluvy mala delegovať na 
Komisiu. Deleguje sa iba právomoc 
prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne 
akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia 
určité nepodstatné prvky legislatívneho 
aktu. Ciele, obsah, rozsah a trvanie 
delegovania právomoci by mali byť 
výslovne vymedzené v legislatívnom akte 
a podstatné prvky určitej oblasti sú 
vyhradené pre legislatívny akt, a preto 
nemôžu byť predmetom delegovania 
právomoci. Všetky dôležité právne aspekty 
sa preto definujú v základnom akte. 
Komisia zabezpečuje, aby administratívne 
zaťaženie spojené s delegovanými aktmi 
neprekračovalo nevyhnutne potrebný 
rámec. Okrem toho musí byť zaručená 
právna istota. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia znížila administratívne náklady 
a počas svojich prípravných prác 
uskutočňovala náležité konzultácie, a to aj 
na expertnej úrovni. Pri príprave a 
navrhovaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné 
a primerané postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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.

(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 stanovených v prílohe I k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
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 upustiť od 
poskytovania priamych platieb takýmto 
fyzickým alebo právnickým osobám. 
Takéto pravidlá by mali umožniť 
zachovať nákladovú efektívnosť 
a zabrániť nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu pre členské 
štáty a príjemcov. 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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(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 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 

(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, a zároveň zohľadňovať 
vnútroštátne a regionálne osobitosti. 
Z dôvodov transparentnosti a efektívnosti 
je nutné vyhnúť sa praktickým prekážkam 
pre farmárov a administratívnej zložitosti 
pre orgány; v záujme zjednodušenia 
administratívnych postupov súvisiacich 
s týmito opatreniami by sa mali všetky 
poľnohospodárske kontroly vykonávať 
podľa možnosti súčasne. 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 
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na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo 
k sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR].

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. 2092/9121, by mali využívať 
výhody vyplývajúce z „ekologickej“ 
zložky bez toho, aby museli spĺňať 
akékoľvek iné povinnosti vzhľadom na 
uznaný environmentálny prínos systémov 
ekologického poľnohospodárstva. Plochy, 
na ktorých sa pestujú plodiny, ktoré sa 
nehnoja dusíkom, alebo na ktorých boli 
vysiate trvalé energetické plodiny, by sa 
mali považovať za oblasti ekologického 
záujmu. To isté platí pre oblasti, kde sa 
vykonáva poľnohospodárstvo v rámci 
programu Natura 2020 alebo ktoré 
podliehajú požiadavkám na 
poľnohospodárstvo podľa rámcovej 
smernice o vode, alebo kde viac ako 75 % 
poľnohospodárskej plochy podlieha 
povinnostiam týkajúcim sa 
agroenvironmentálnych opatrení.
Všetky prípadné sankcie, ktoré boli 
uložené za nedodržiavanie „ekologickej“ 
zložky nepresahujú jej rámec. Všetky 
príjmy zo zníženia platieb alebo sankcií 
uložených za nedodržiavanie 
ekologizačných zložiek by mali zostať 
v členských štátoch a regiónoch, z ktorých 
pochádzajú, ak chybovosť členského štátu 
v oblasti poľnohospodárskej politiky 
nepresahuje 2 %.

Odôvodnenie

Navrhované výnimky by podstatne znížili administratívnu záťaž a zároveň dostatočne 
zohľadnili vnútroštátne a regionálne špecifiká.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) S cieľom podporiť trvalo udržateľný (30) S cieľom podporiť trvalo udržateľný 
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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].

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]. Kritériá 
používané na vymedzenie oblastí 
s osobitnými prírodnými prekážkami by 
nemali zvyšovať súčasnú úroveň 
byrokracie, vychádzajú z existujúcich 
systémov, ktoré spĺňajú ciele, a mali by 
viesť k porovnateľnému systému v celej 
EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľmi priamych platieb sú:
– životaschopná výroba potravín tým, že 
dopĺňajú príjmy poľnohospodárskych 
podnikov a obmedzujú ich nestálosť,
– udržateľné riadenie prírodných zdrojov 
a opatrenia proti zmene klímy tým, že 
zabezpečujú environmentálne verejné 
statky a sledujú ciele opatrení týkajúcich 
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sa zmierňovania zmeny klímy a 
prispôsobenia sa jej,
–vyrovnaný územný rozvoj tým, že 
kompenzujú ťažkosti pri výrobe v 
oblastiach so špecifickými prírodnými 
prekážkami.
Komisia určí pre každý z týchto cieľov 
východiská, dôsledky, výsledky a 
ukazovatele.

Odôvodnenie

Politické ciele priamych platieb nie sú v článkoch nariadenia objasnené. Odporúča sa preto, 
aby sa do nariadenia zahrnuli ako minimum ciele stanovené v legislatívnom finančnom 
výkaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia je oprávnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 55 na účely zmeny 
a doplnenia zoznamu režimov podpory 
uvedeného v prílohe I.

V súlade s článkom 290 zmluvy možno 
legislatívnym aktom delegovať na 
Komisiu právomoc prijímať všeobecne 
záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa 
dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Ciele, obsah, 
rozsah a trvanie delegovania právomoci 
sa výslovne vymedzia v legislatívnych 
aktoch. Podstatné prvky určitej oblasti sú 
vyhradené pre legislatívny akt, a preto 
nemôžu byť predmetom delegovania 
právomoci. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
účely zmeny a doplnenia zoznamu režimov 
podpory uvedeného v prílohe I.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v 
stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo 
pestovanie bez ďalších prípravných 
činností presahujúcich tradičné 
poľnohospodárske postupy a stroje, alebo

– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v 
stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo 
pestovanie bez ďalších prípravných 
činností presahujúcich tradičné každoročné
poľnohospodárske postupy a stroje, alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– vykonávanie minimálnej činnosti na 
poľnohospodárskych plochách prirodzenie 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, pričom túto činnosť 
musia členské štáty stanoviť,

– vykonávanie minimálnej každoročnej
činnosti na poľnohospodárskych plochách 
prirodzenie ponechaných v stave vhodnom 
na pastvu alebo pestovanie, pričom túto 
činnosť musia členské štáty stanoviť,

Odôvodnenie

Aby sa zabránilo platbám aj v prípade, že prijímatelia na svojej pôde nevykonávajú žiadnu 
činnosť, mala by sa stanoviť minimálna „každoročná” činnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Fyzickým ani právnickým osobám, ani 
skupinám fyzických alebo právnických 
osôb sa neposkytnú priame platby, ak sa 
uplatňuje jedna z týchto situácií:

1. Priame platby sa neposkytujú verejným 
právnickým osobám, ako sú členské štáty, 
regióny a mestá, ani fyzickým alebo 
právnickým osobám, ani skupinám 
fyzických alebo právnických osôb, ak sa 
uplatní jedna z týchto podmienok: 

(a) ročná výška priamych platieb je menej 
ako 5 % súčtu príjmov, ktoré získali 
z nepoľnohospodárskych činností 
za posledné účtovné obdobie, alebo

(a) prevádzkujú letiská, železničné
spoločnosti, vodné diela, spoločnosti 
podnikajúce v oblasti realít, vzdelávacie 
inštitúcie, športové a rekreačné areály, 
pozemky určené na lov, kempingy alebo
podobné podniky, alebo činnosti, ktoré
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prípadne definujú členské štáty na
základe objektívnych a nediskriminačných
kritérií, s výnimkou prípadov, že tieto 
osoby môžu predložiť overiteľné dôkazy v
súlade s predpismi členských štátov; alebo

(b) ich poľnohospodárske plochy sú 
prevažne plochy prirodzene ponechané 
v stave vhodnom na pastvu alebo 
pestovanie a uvedené osoby na uvedených 
plochách nevykonávajú minimálnu 
činnosť, ktorú členské štáty stanovili 
v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).

(b) ich poľnohospodárske plochy sú 
prevažne plochy prirodzene ponechané 
v stave vhodnom na pastvu alebo 
pestovanie a uvedené osoby na uvedených 
plochách nevykonávajú minimálnu 
činnosť, ktorú členské štáty stanovili 
v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c).

Odôvodnenie

V minulosti sa vo viacerých prípadoch udeľovala podpora príjemcom, ktorých podnikateľská 
činnosť sa týkala poľnohospodárstva len okrajovo, napr. letiskám alebo spoločnostiam 
spravujúcim športoviská. V budúcnosti by mala byť podpora lepšie cielená. Pravidlami však 
treba zabezpečiť zachovanie nákladovej efektívnosti a predchádzanie nadmernému 
administratívnemu zaťaženiu pre členské štáty a príjemcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b a) neznášajú hospodárske riziko 
poľnohospodárskej činnosti vykonávanej 
na pôde, na ktorú sa vzťahujú výhody 
priamych platieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa neuplatňuje na 
poľnohospodárov, ktorí získali menej než 
5 000 EUR formou priamych platieb za 
predchádzajúci rok.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Všetky platobné nároky v členskom štáte 
alebo, v prípade uplatňovania článku 20, 
v regióne majú najneskôr od roku podania 
žiadosti 2019 rovnakú jednotkovú hodnotu.

5. Všetky platobné nároky v členskom štáte 
alebo, v prípade uplatňovania článku 20, 
v regióne majú najneskôr od roku podania 
žiadosti 2017 rovnakú jednotkovú hodnotu.

Odôvodnenie

Podľa prechodných ustanovení sa do podania žiadosti v roku 2019 môže vyplatiť až do 60 % 
budúcej podpory na základe historických referenčných súm, čím sa historický model výrazne 
predlžuje. Historický prvok by mal v skutočnosti aj naďalej výrazný vplyv na úroveň platieb. 
Navrhuje sa obmedziť prechodné obdobie na strednodobé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) vyplatenie poľnohospodárom ročnej 
náhrady za stratu príspevku vo výške 5 
000 EUR stanovenej v článku 7 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 73/2009. Drobným 
poľnohospodárom sa môže poskytnúť 
dodatočné odškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) akákoľvek poľnohospodárska plocha 
podniku, ktorá sa využíva na 
poľnohospodársku činnosť, alebo ak sa 
plocha využíva aj na nepoľnohospodárske 
činnosti, plocha, ktorá sa využíva prevažne 
na poľnohospodárske činnosti, alebo

(a) akákoľvek poľnohospodárska plocha 
podniku, ktorá sa využíva na 
poľnohospodársku činnosť, alebo ak sa 
plocha využíva aj na nepoľnohospodárske 
činnosti, plocha, ktorá sa využíva prevažne 
na poľnohospodárske činnosti, pod 
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podmienkou, že nepoľnohospodárske 
činnosti nepresiahnu obdobie 4 týždňov v 
jednom kalendárnom roku a 
nepoškodzujú životné prostredie, alebo

Odôvodnenie

Návrh Komisie odzrkadľuje text nariadenia zavedeného po preskúmaní stavu SPP. Bolo 
úlohou členských štátov určiť presné charakteristiky pôdy, ktorá sa „využíva prevažne na 
poľnohospodárske činnosti“. Preto sa nároky určili aj na pôdu, ktorá sa využíva najmä na 
rekreačné činnosti. Ak sa v obmedzenom rozsahu povolia nepoľnohospodárske činnosti, malo 
by sa stanoviť ich trvanie a kritériá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na 
režime pre malých poľnohospodárov, sú 
oslobodení od poľnohospodárskych 
postupov ustanovených v hlave III kapitole 
2.

3. Poľnohospodári, ktorí sa zúčastňujú na 
režime pre malých poľnohospodárov, sú 
oslobodení od poľnohospodárskych 
postupov ustanovených v hlave III kapitole 
2, musia však plniť povinnosti krížového
plnenia a kontroly ustanovené v nariadení 
(EÚ) č. […][HZR].
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