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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Potreba ekologickej reformy

Spoločná poľnohospodárska politika dnes tvorí viac ako 40 % celkového rozpočtu Európskej 
únie. Je to veľký objem prostriedkov a z hľadiska životného prostredia je veľmi dôležité, či 
budú tieto finančné prostriedky využívané udržateľným spôsobom. Aby sme v najbližších 
rokoch mohli ďalej chrániť životné prostredie, je potrebné zaviesť systémové zmeny 
spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

Ak sa na túto problematiku pozrieme zo všeobecného hľadiska, je úplne zrejmé, že 
poľnohospodárstvo nie je dlhodobo udržateľné, ak bude riadené rovnakým spôsobom ako 
doteraz. To má vážne dôsledky pre naše prírodné zdroje vrátane pôdy, vody, biodiverzity a 
klímy. Tu sú uvedené určité príklady, ktoré zdôrazňujú tento problém:

 kľúčovú úlohu hrá poľnohospodárska pôda, ktorá poskytuje prirodzené prostredie pre 
voľne žijúce živočíchy a druhy vtákov. V roku 2011 sa prostredníctvom európskeho 
indexu vtáctva žijúceho na poľnohospodárskej pôde zistilo, že populácie vtákov 
žijúcich na poľnohospodárskej pôde klesli na svoje historické minimum.

 Poľnohospodárstvo je hlavným zdrojom znečistenia v európskych vodách. 
Poľnohospodárstvo je zodpovedné za 50 % dusíka vo vode a je významným zdrojom 
fosfátov.

 Poľnohospodárstvo je zodpovedné za 9,6 % emisií skleníkových plynov v EÚ – 75 % 
emisií oxidov dusíka a 49 % emisií metánu. 

Ak máme tento vývoj zmeniť a európske poľnohospodárstvo sa má stať udržateľným, musíme 
zásadne zmeniť filozofiu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Priame platby, ktoré tvoria 
75 % rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky, tradične podporujú intenzívne 
poľnohospodárstvo. Okrem pravidiel krížového plnenia priame platby nevytvárajú stimuly pre 
trvalo udržateľné postupy. 

Spravodajca navrhuje reformu priamych platieb SPP, aby sa pri nich uprednostňovali farmári, 
ktorí hospodária udržateľne. Hlavnou zásadou spoločnej poľnohospodárskej politiky musí byť 
istota, že verejné finančné prostriedky podporujú verejné statky. 

Návrh Komisie a spôsob jeho posilnenia

V novembri 2011 predložila Komisia návrh reformy s cieľom ekologizácie priamych platieb. 
Komisia navrhla tri takzvané ekologické zložky: diverzifikáciu plodín, zachovanie trvalých 
pasienkov a oblasti ekologického záujmu. Spravodajca navrhuje sprísnenie týchto zložiek 
nasledujúcim spôsobom:

1. Namiesto diverzifikácie plodín potrebujeme požiadavku striedania plodín. Diverzifikácia 
plodín by len podnietila farmárov, aby vyhradili len malú časť svojej pôdy na pestovanie 
iných plodín, čo by ale nepomohlo životnému prostrediu. Striedanie plodín by na druhú stranu 
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bránilo monokultúrnemu hospodárstvu, zlepšilo by biodiverzitu a znížilo by potrebu 
používania pesticídov.

2. Spravodajca podporuje myšlienku ochrany určitého množstva trvalých trávnych 
porastov/pasienkov, aby sa zabezpečilo zachovanie minimálne takej úrovne pasienkov ako 
dnes. 
Na dosiahnutie tohto cieľa by mal byť pre rozsah zachovania trvalých pasienkov určený 
základný rok, ktorý by mal byť rokom z minulosti, nie rokom v budúcnosti.
V opačnom prípade tu vzniká nežiaduci stimul, aby poľnohospodári zorali trávne porasty, a 
tým sa vyhli plneniu týchto požiadaviek.

3. Myšlienka vyhradenia poľnohospodárskej pôdy pre oblasti ekologického záujmu, ktoré by 
mali zostať nedotknuté, je veľmi užitočným prvkom v návrhu Komisie. Avšak spravodajca 
navrhuje zvýšiť percento poľnohospodárskej pôdy, ktoré by malo patriť do kategórie oblasti 
ekologického záujmu na 7 % až 10 %, podľa analýz by takto malo byť vyčlenených aspoň 10 
% poľnohospodárskej pôdy1, aby sa dosiahol významný účinok. 

4. Spravodajca nakoniec navrhuje pridať do balíka štvrtú ekologickú zložku, ktorou je 
požiadavka týkajúca sa pôdneho krytu. Poľnohospodári budú musieť zabezpečiť, aby ich pôda 
nebola ponechaná bez vegetačného porastu viac ako päť až osem po sebe idúcich týždňov. 
Toto sa stane významným nástrojom na zabránenie erózie pôdy a znečisťovania vodného 
prostredia transferom živín.

Modulácia

Ďalším kľúčovým problémom ekologizácie je otázka modulácie. Aký objem finančných 
prostriedkov by mal byť uvoľnený pre moduláciu z piliera I do piliera II? Komisia navrhuje 
10 %, ale argument pre navrhnuté percento nie je úplne zrejmý. Modulácia je dobrovoľná, nie 
je tu teda žiadny rozumný dôvod na to, prečo by členské štáty nemohli rozhodnúť samy, akú 
veľkú čiastku by chceli prevádzať z prvého piliera do druhého. 

Spravodajca navrhuje odstránenie možnosti prevodov z druhého piliera do prvého, ktorá sa v 
návrhu Komisie nachádza pre niektoré členské štáty. Táto možnosť dnes už neexistuje a 
zavedenie takejto možnosti by bolo z hľadiska životného prostredia určite problematické. 

Cesta k udržateľnejšiemu poľnohospodárstvu

Európska únia prijala vo svojej stratégii Európa 2020 záväzok udržateľnosti hospodárskeho 
rastu. V tejto súvislosti si Európska únia stanovila cieľ zastaviť stratu biodiverzity a 
zhoršovanie stavu ekosystémových služieb v EÚ do roku 2010 a v čo najširšej miere 
obnovenie ich rovnováhy. Vo svojom pláne pre nízkouhlíkové hospodárstvo si predsavzala 
znížiť emisie skleníkových plynov vyprodukované v odvetví poľnohospodárstva o 42-49 % 
do roku 2050. 

                                               
1 Okrem iného: Naturschutzbund Deutschland (NABU), január 2008: "Die Bedeutung der 
obligatorischen Flächenstilllegung für die biologische Vielfalt". Berlín.
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Ak nemajú byť tieto ciele len slovami, musí EÚ uskutočniť ambicióznu reformu spôsobu 
využívania priamych platieb v spoločnej poľnohospodárskej politike. Verejné finančné 
prostriedky musia podporovať verejné statky. Našim cieľom by malo byť zaručenie tejto 
zásady v reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky.



PE483.719v01-00 6/37 PA\893865SK.doc

SK

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

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 a 
poskytovanie verejných statkov 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, minimálnych činností,
ktoré treba uskutočniť na plochách 
prirodzene ponechaných v stave vhodnom 
na pastvu alebo pestovanie, a minimálnych 
činností, ktoré treba uskutočniť s cieľom 
ochrany prírodných území v sústave 
Natura 2000 alebo v rámci rovnocenných 
programov ochrany, ako aj kritérií, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že splnili povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy 
v dobrom poľnohospodárskom a 
environmentálnom stave, a kritérií, 
prostredníctvom ktorých sa určí prevaha 
tráv a iných krmív, pokiaľ ide o trvalé
pasienky.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia poľnohospodárskej činnosti je vyhovujúca, pretože sa vzťahuje na 
produkciu komodít z poľnohospodárskej činnosti i základné environmentálne verejné statky, 
ktoré možno zabezpečovať vďaka udržiavaniu poľnohospodárskych plôch v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom stave (GAEC). Pretože splnenie podmienok GAEC 
bude aj naďalej podmienkou pre väčšinu priamych platieb z prvého piliera, malo by tiež byť 
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jedným z hlavných prvkov definície poľnohospodárskej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Členské štáty by mali mať možnosť 
previesť sumu, ktorej výšku určia, z 
prvého do druhého piliera. Členské štáty 
môžu každý rok rozhodnúť o zvýšení tejto 
sumy v súlade s článkom 14. Touto 
flexibilitou medzi piliermi by sa malo 
zabezpečiť, aby spoločná 
poľnohospodárska politika prispela k 
pozitívnemu vývoju životného prostredia v 
Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť, koľko prostriedkov z prvého piliera budú 
chcieť previesť do druhého piliera. Vzhľadom na to, že modulácia je dobrovoľná, nie je 
dôvod, prečo by členské štáty nemohli mať možnosť previesť z prvého piliera do druhého 
sumu, ktorú budú samy považovať za primeranú, ak si to budú želať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

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 hlavných 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 priamo previazané so základnými 
platbami určenými na povinné postupy 
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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].

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 pasienkov, pôdneho 
krytu 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. 2092/9121, by mali 
využívať výhody vyplývajúce z 
„ekologickej“ zložky bez toho, aby museli 
spĺňať akékoľvek iné povinnosti vzhľadom 
na uznaný environmentálny prínos 
systémov ekologického 
poľnohospodárstva. Nesplnenie zložky 
týkajúcej sa „ekologizácie“ by viedlo 
k sankciám na základe článku 65 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR]. 

Or. en

Odôvodnenie

Ekologická platba by nemala mať podobu „platby navyše", mala by byť viazaná na základnú 
platbu, lebo tak sa zabezpečí ich efektívnosť a uplatňovanie v celej EÚ.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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. en

Odôvodnenie

Striedanie plodín je agronomickým postupom, ktorý má oveľa viac výhod, než len rozmanitosť 
plodín, a má väčší zmysel pre úrodnosť pôdy a nižšie používanie pesticídov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 
trvalými pasienkami 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

Odôvodnenie

Definícia trvalých pasienkov (pozri článok 4 odsek 1 písm. h)) pomôže vylúčiť veľmi 
intenzívne trávnaté plochy, ktoré neprinášajú žiadny úžitok z hľadiska klímy alebo biologickej 
rozmanitosti, a zameriava sa namiesto toho na pasienky s iným ako bylinným porastom a 
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pasienky s drevinatým porastom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) Aby sa povinnosti podľa opatrenia 
týkajúceho sa pôdneho krytu uplatňovali 
primeraným a nediskriminačným 
spôsobom, viedli k väčšej ochrane 
vodného prostredia a bránili erózii pôdy, 
mala by sa Komisii udeliť právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
zmluvy s cieľom prijať pravidlá pre 
uplatňovanie tohto opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Erózia pôdy je jedným zo závažných problémov, ktorým čelí európske poľnohospodárstvo. Na 
základe nových modelov vypracovaných Spoločným výskumným centrom Európskej komisie 
sa odhaduje, že 1,3 milióna km2 povrchovej plochy EÚ-27 sú postihnuté vodnou eróziou. Na 
20 % z tejto plochy sa každoročne stráca viac než 10 ton pôdy na hektár. Je preto nutné prijať 
opatrenie, ktoré sa bude zaoberať priamo eróziou pôdy a transferom živín priamo do spodnej 
vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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 

(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 
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sa môžu zohľadniť pri percentuálnom 
podiele vzťahujúcom sa na dané 
opatrenie.

sa môžu zohľadniť, aby členské štáty mohli 
splniť svoju povinnosť zabezpečiť, aby 
najmenej 10 % hektárov, na ktoré možno 
poskytnúť podporu, okrem oblastí, ktoré 
slúžia ako trvalé pasienky, predstavovalo 
oblasti ekologického záujmu.

Or. en

Odôvodnenie

Oblasti ekologického záujmu predstavujú dôležitý bezpečnostný mechanizmus, ktorý pomáha 
chrániť zdrojovú základňu poľnohospodárskych podnikov. Podľa niektorých iných analýz 
(pozri napr. dôvodovú správu k tomuto dokumentu) má skutočné environmentálne prínosy len 
desať percent z tejto plochy: nech opeľovača voľne migrujú nad rámec skutočných 
klimatických, pôdnych a vodných prínosov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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 

(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. Členské štáty môžu na 
základe objektívnych environmentálnych 
kritérií, ako je vysoká prírodná hodnota, 
poskytovať tieto platby iba
poľnohospodárom uvedeným v článku 33
ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č [...] o podpore rozvoja
vidieka z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka (EPFRV) [RDR].  Uvedené platby 
by nemali nahrádzať podporu poskytnutú 
na základe programov rozvoja vidieka 
a nemali by sa poskytovať 
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vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) [RDR].

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 (EÚ) č. [...] [RDR].

Or. en

Odôvodnenie

Týmto opatrením by mali byť podporovaní poľnohospodári z oblastí s prírodnými 
obmedzeniami, ktorí aktívne prispievajú k ochrane krajiny a zachovaniu biodiverzity, pôdy, 
klímy a vody. Poľnohospodárske systémy spojené s najviac znevýhodnenými oblasťami, ako je 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, môžu produkovať kvalitné potraviny a 
významnou mierou prispievať k vytváraniu environmentálnych verejných statkov, ako je 
ukladanie uhlíka, čistá voda, kvalita krajiny a biodiverzita. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33) V jasne stanovených prípadoch by 
mali mať členské štáty možnosť použiť 
časť svojich vnútroštátnych stropov na 
priame platby v prípade viazanej podpory 
v určitých sektoroch. Prostriedky, ktoré 
možno použiť na akúkoľvek viazanú 
podporu, je potrebné obmedziť na 
príslušnú úroveň, pričom by sa poskytnutie 
tejto podpory malo umožniť v členských 
štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch 
s osobitnou situáciou, v ktorých sú 
osobitné druhy poľnohospodárstva alebo 
osobitné poľnohospodárske sektory 
obzvlášť dôležité z hospodárskych, 
environmentálnych a/alebo sociálnych 
dôvodov. Členské štáty by mali mať 
možnosť využiť na túto podporu až 5 % 
svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % 
v prípade, ak úroveň viazanej podpory 

(33) V jasne stanovených prípadoch by 
mali mať členské štáty možnosť použiť 
časť svojich vnútroštátnych stropov na 
priame platby v prípade viazanej podpory 
v určitých sektoroch. Prostriedky, ktoré 
možno použiť na akúkoľvek viazanú 
podporu, je potrebné obmedziť na 
príslušnú úroveň, pričom by sa poskytnutie 
tejto podpory malo umožniť v členských 
štátoch alebo v ich konkrétnych regiónoch 
s osobitnou situáciou, v ktorých sú
osobitné druhy poľnohospodárstva alebo 
osobitné poľnohospodárske sektory 
obzvlášť dôležité z hospodárskych, 
environmentálnych a/alebo sociálnych 
dôvodov. Členské štáty by mali mať 
možnosť využiť na túto podporu až 5 % 
svojho vnútroštátneho stropu alebo 10 % 
v prípade, ak úroveň viazanej podpory 
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aspoň v jednom roku za obdobie 2010-
2013 prekročila 5 %. V riadne 
odôvodnených prípadoch, v ktorých sa 
preukázali určité citlivé potreby regiónu, 
a po schválení Komisiou by členské štáty 
mali byť oprávnené použiť viac ako 10 % 
svojho vnútroštátneho stropu. Viazaná 
podpora by sa mala poskytovať len do tej 
miery, ktorá je nevyhnutná na vytvorenie 
stimulu na udržanie súčasnej úrovne 
výroby v týchto regiónoch. Táto podpora 
by mala byť dostupná aj pre 
poľnohospodárov, ktorí majú 
31. decembra 2013 osobitné platobné 
nároky pridelené na základe nariadenia 
(ES) č. 1782/2003 a nariadenia (ES) 
č. 73/2009 a ktorí nemajú hektáre, na 
ktoré možno poskytnúť podporu, potrebné 
na aktivovanie platobných nárokov. 
Pokiaľ ide o schvaľovanie dobrovoľnej 
viazanej podpory prekračujúcej 10 % 
ročného vnútroštátneho stropu 
stanoveného pre jednotlivé členské štáty, 
Komisia by ďalej mala byť oprávnená 
prijímať vykonávacie akty bez toho, aby 
uplatnila nariadenie (EÚ) č. 182/2011.

aspoň v jednom roku za obdobie 2010-
2013 prekročila 5 %. Viazaná podpora by 
sa mala obmedzovať na malé sektory s 
osobitnými potrebami a nemala by sa 
používať ako všeobecný nástroj.

Or. en

Odôvodnenie

Viazaná podpora vytvára stimuly pre intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré je z ekologického 
hľadiska vysoko problematické. V posledných reformách SPP bola táto forma podpory 
obmedzená, a to práve z dôvodu mnohých problémov, s ktorými je viazaná podpora spojená. 
Zavádzať túto formu podpory vo veľkom meradle v chystanej reforme SPP by znamenalo krok 
späť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33a) Členské štáty by mali mať možnosť 
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využívať až 5 % svojich vnútroštátnych 
stropov na osobitné poľnohospodárske 
činnosti prospešné pre životné prostredie.
Zahŕňa to podporu poľnohospodárskych
systémov, ako je poľnohospodárstvo s 
vysokou prírodnou hodnotou, a postupov, 
ktoré usilujú o zlepšenie ekologickej 
stránky. Komisia by mala mať právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s 
článkom 290 zmluvy s cieľom
jednoznačne definovať podmienky pre 
udelenie tejto osobitnej podpory.  

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný návrh úplne ruší možnosť, aby bola viazaná podpora poskytovaná ekologickému 
poľnohospodárstvu. To znamená veľký krok späť. Táto možnosť musí byť opäť zavedená, aby 
členské štáty mohli naďalej podporovať osobitné poľnohospodárske činnosti prospešné pre 
životné prostredie z prvého piliera.  To zahŕňa aj podporu poľnohospodárskych systémov, ako 
je poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Mal by sa zaviesť jednoduchý 
a špecifický režim pre malých 
poľnohospodárov s cieľom znížiť 
administratívne náklady spojené s riadením 
a kontrolovaním priamej podpory. Na tento 
účel je potrebné zaviesť paušálne platby, 
ktoré nahradia všetky priame platby. Mali 
by sa zaviesť pravidlá na zjednodušenie 
formálnych náležitostí, a to, okrem iného, 
znížením povinností uložených malým 
poľnohospodárom, napríklad v oblasti 
podávania žiadostí o podporu, 
poľnohospodárskych postupov 
prospešných pre klímu a životné 
prostredie, krížového plnenia a kontrol 
ustanovených v nariadení (EÚ) č. [...] 

(38) Mal by sa zaviesť jednoduchý 
a špecifický režim pre malých 
poľnohospodárov s cieľom znížiť 
administratívne náklady spojené s riadením 
a kontrolovaním priamej podpory. Na tento 
účel je potrebné zaviesť paušálne platby, 
ktoré nahradia všetky priame platby. Mali 
by sa zaviesť pravidlá na zjednodušenie 
formálnych náležitostí, a to, okrem iného, 
znížením povinností uložených malým 
poľnohospodárom, napríklad v oblasti 
podávania žiadostí o podporu a kontrol 
ustanovených v nariadení (EÚ) č. [...] 
[HRZ] bez toho, aby sa ohrozilo splnenie 
celkových cieľov reformy, pričom sa 
rozumie, že sa na malých poľnohospodárov 
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[HRZ] bez toho, aby sa ohrozilo splnenie 
celkových cieľov reformy, pričom sa 
rozumie, že sa na malých poľnohospodárov 
uplatňujú právne predpisy Únie uvedené 
v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] 
[HZR]. Cieľom uvedeného režimu by malo 
byť podporovať existujúcu 
poľnohospodársku štruktúru malých 
poľnohospodárskych podnikov v Únii bez 
toho, aby sa tým bránilo vývoju smerom 
k iným konkurencieschopnejším 
štruktúram. Z tohto dôvodu by sa prístup 
k tomuto režimu mal obmedziť na 
existujúce podniky. 

uplatňujú právne predpisy Únie uvedené 
v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. [...] 
[HZR]. Hoci je možné obmedziť
povinnosti malých poľnohospodárov, 
pokiaľ ide o poľnohospodárske postupy
priaznivé pre životné prostredie a klímu v 
zmysle hlavy III kapitoly 2 tohto 
nariadenia, malých poľnohospodárov by 
sa mali týkať pravidlá krížového plnenia.
Cieľom uvedeného režimu by malo byť 
podporovať existujúcu poľnohospodársku 
štruktúru malých poľnohospodárskych 
podnikov v Únii bez toho, aby sa tým 
bránilo vývoju smerom k iným 
konkurencieschopnejším štruktúram. 
Z tohto dôvodu by sa prístup k tomuto 
režimu mal obmedziť na existujúce 
podniky. 

Or. en

Odôvodnenie

Môžu existovať dôvody na to, aby sa v záujme podpory malých poľnohospodárov znížili 
ekologické požiadavky, ktoré sa na nich kladú. Napriek tomu je ale stále vhodné, aby 
poľnohospodári museli dodržiavať pravidlá krížového plnenia, ktoré zaručujú minimálnu 
úroveň ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) „poľnohospodárska činnosť“ znamená: (c) „poľnohospodárska činnosť“ znamená:

– pestovanie poľnohospodárskych 
produktov vrátane zberu alebo chov 
vrátane dojenia a šľachtenia zvierat 
a chovu zvierat na poľnohospodárske 
účely,

– pestovanie poľnohospodárskych 
produktov vrátane zberu alebo chov 
vrátane dojenia a šľachtenia zvierat 
a chovu zvierat na poľnohospodárske 
účely,

– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v 
stave, v ktorom je vhodná na pastvu alebo 
pestovanie bez ďalších prípravných 

– udržiavanie poľnohospodárskej plochy v
dobrom poľnohospodárskom a
environmentálnom stave v zmysle článku 
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činností presahujúcich tradičné 
poľnohospodárske postupy a stroje, alebo

94 nariadenia (EÚ) č [...] [HZR],

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

– vykonávanie minimálnej činnosti na 
poľnohospodárskych plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie alebo vykonávanie 
činností s cieľom ochrany prírody v rámci 
programu Natura 2000 alebo
rovnocenných programov ochrany
prírody;

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná definícia poľnohospodárskej činnosti je vyhovujúca, pretože sa vzťahuje na 
produkciu komodít z poľnohospodárskej činnosti i základné environmentálne verejné statky, 
ktoré možno zabezpečovať vďaka udržiavaniu poľnohospodárskych plôch v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Pretože splnenie podmienok GAEC bude aj 
naďalej podmienkou pre väčšinu priamych platieb z prvého piliera, malo by tiež byť jedným z 
hlavných prvkov definície poľnohospodárskej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) „poľnohospodárska plocha“ je 
akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, 
trvalé trávnaté plochy alebo trvalé plodiny,

(e) "poľnohospodárska plocha" je 
akákoľvek plocha, ktorú zaberá orná pôda, 
trvalé pasienky alebo trvalé plodiny;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „trvalé plodiny“ sú plodiny pestované (g) „trvalé plodiny“ sú plodiny, ktoré sa 
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mimo osevného postupu okrem trvalých 
trávnatých plôch, ktoré zaberajú pôdu 
počas piatich rokov alebo dlhšie 
a opakovane produkujú úrodu vrátane 
škôlok a mladiny s krátkodobým 
striedaním,

pestujú mimo osevného postupu okrem 
trvalých pasienkov, ktoré zaberajú pôdu 
počas piatich rokov alebo dlhšie a 
opakovane produkujú úrodu, vrátane 
škôlok a mladiny s krátkodobým 
striedaním;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(h) „trvalé trávnaté plochy“ predstavujú 
pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo 
iných rastlinných krmív (samovysiatych) 
alebo pestovaných (siatych), ktorá nebola 
zahrnutá do systému striedania plodín 
v podniku päť rokov alebo dlhšie, môžu 
sem patriť aj iné druhy vhodné na pastvu 
pod podmienkou, že trávy a iné rastlinné 
krmivá zostávajú v prevahe,

(h) „trvalé pasienky“ je pôda využívaná na 
pestovanie tráv alebo iných krmív, ktorá 
nebola zoraná alebo osiata najmenej 
sedem rokov a ktorá tiež zahŕňa druhy
vhodné na pastvu iné ako trávy a iné
krmivá;

Or. en

Odôvodnenie
Nová formulácia tiež vylučuje z definície veľmi intenzívne trávnaté porasty, ktoré neprinášajú 
žiadny úžitok z hľadiska klímy alebo biologickej rozmanitosti, a zameriava sa namiesto toho 
na pasienky s iným ako bylinným porastom a pasienky s drevnatým porastom.
 Tieto pasienky poskytujú základné krmivo (všetky hospodárske zvieratá vrátane hovädzieho 
dobytka sa živia materiálom krovín, ako aj ovocím a listami stromov) v mnohých extenzívnych 
systémoch živočíšnej výroby, najmä v okrajovejších regiónoch, v ktorých je pastevný chov 
jediným možným spôsobom využívania prírodných zdrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno ka (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ka) „Poľnohospodárstvo s vysokou
prírodnou hodnotou“ znamená 
poľnohospodárske systémy s 
poľnohospodárskymi činnosťami a
pôdou, ktoré majú vlastnosti, na základe 
ktorých možno predpokladať, že budú
podporovať vysokú úroveň biologickej 
diverzity, alebo druhmi a biotopmi, ktoré
je potrebné chrániť. Pre tieto systémy je
typická nízka intenzita
poľnohospodárskej činnosti, vysoký 
podiel prirodzenej alebo čiastočne
prirodzenej vegetácie alebo vysoká
rozmanitosť pôdneho krytu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
účely:

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
účely:

(a) ustanovenia podrobnejšieho 
vymedzenia v súvislosti s prístupom 
k podpore podľa tohto nariadenia,

(a) ustanovenia podrobnejšieho 
vymedzenia v súvislosti s prístupom 
k podpore podľa tohto nariadenia,

(b) stanovenia rámca, v ktorom členské 
štáty vymedzia minimálne činnosti, ktoré 
treba uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie,

(b) stanovenia rámca, ktorým sú 
vymedzené minimálne činnosti, ktoré treba 
uskutočniť na plochách prirodzene 
ponechaných v stave vhodnom na pastvu 
alebo pestovanie, a minimálne činnosti, 
ktoré treba uskutočniť s cieľom ochrany 
prírodných území v sústave Natura 2000 
alebo v rámci rovnocenných programov 
ochrany, ako sa uvádza v ods. 1 písm. c) 
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tretej zarážke;
(c) stanovenia kritérií, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že dodržali povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy v 
stave vhodnom na pastvu alebo 
pestovanie, ako sa uvádza v odseku 1 písm. 
c),

(c) stanovenia kritérií, ktoré 
poľnohospodári musia splniť, aby sa dalo 
považovať, že dodržali povinnosť 
zachovania poľnohospodárskej plochy v 
dobrom poľnohospodárskom a
environmentálnom stave, ako sa uvádza v 
odseku 1 písm. c) druhej zarážke,

(d) stanovenia kritérií s cieľom určiť 
prevahu tráv a iných rastlinných krmív na 
účely odseku 1 písm. h).

(d) stanovenia kritérií s cieľom určiť 
prevahu tráv a iných krmív na účely 
odseku 1 písm. h).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

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. Fyzickým ani právnickým osobám, ani 
skupinám fyzických alebo právnických 
osôb, ktoré na svojich 
poľnohospodárskych pôdach 
nevykonávajú minimálnu činnosť v súlade 
s článkom 4 ods. 1 písm. c) sa neposkytnú 
priame platby.

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

Or. en
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Odôvodnenie

Existuje riziko, že súčasná definícia aktívneho poľnohospodára by sa nevzťahovala na 
poľnohospodárov, ktorí spájajú svoju poľnohospodársku činnosť s inými súvisiacimi 
činnosťami, ktoré prispievajú k ekologickej a sociálno-ekonomickej životaschopnosti 
poľnohospodárskeho podniku a širšieho vidieckeho hospodárstva. Rovnako by vylučovala 
pestovateľov uskutočňujúcich túto činnosť ako svoju záľubu. Definícia sa musí vzťahovať na 
poľnohospodárov, ktorí pozitívne prispievajú k ochrane životného prostredia, aby ich bolo 
možné podporovať, a rovnako aj na pestovateľov uskutočňujúcich túto činnosť ako svoju 
záľubu, aby ju robili trvalo udržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu pred 1. augustom 
2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú 
podporu až do výšky 10 % svojich 
vnútroštátnych ročných stropov na 
kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených 
v prílohe II k tomuto nariadeniu na 
opatrenia v rámci programov na rozvoj 
vidieka financovaných z EPFRV, ako je 
uvedené v nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. 
V dôsledku toho zodpovedajúca suma už 
nebude viac k dispozícii na poskytnutie 
priamych platieb.

1. Členské štáty môžu pred 1. augustom 
2013 rozhodnúť, že sprístupnia dodatočnú 
podporu vo výške niekoľkých percent
svojich vnútroštátnych ročných stropov na 
kalendárne roky 2014 až 2019 uvedených v 
prílohe II k tomuto nariadeniu na opatrenia 
v rámci programov na rozvoj vidieka 
financovaných z EPFRV, ako je uvedené v 
nariadení (EÚ) č. [...] [RDR]. V dôsledku 
toho zodpovedajúca suma už nebude viac 
k dispozícii na poskytnutie priamych 
platieb. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty mohli samy rozhodovať 
o tom, akú časť z prostriedkov prvého piliera prevedú do druhého piliera. Vzhľadom na to, že 
modulácia je dobrovoľná, nie je dôvod, prečo by členské štáty nemohli mať možnosť previesť 
z prvého piliera do druhého sumu, ktorú budú samy považovať za primeranú, ak si to budú 
želať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Po roku 2014 môžu členské štáty pred
1. augustom každého roka rozhodnúť, že 
zvýšia podiel svojho vnútroštátneho 
ročného stropu poskytovaný na opatrenia
v rámci programov rozvoja vidieka
financované v rámci EPFRV pre budúci 
rok.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnej ekonomickej situácii môže byť pre členské štáty ťažké rozhodovať sedem rokov 
vopred o tom, akú veľkú časť prostriedkov chcú prevádzať z prvého do druhého piliera, 
pretože značnú časť týchto prostriedkov budú musieť spolufinancovať samy. Preto je vhodné 
členským štátom umožniť, aby výšku prevodu každoročne upravovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bulharsko, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, 
Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovensko, Španielsko, Švédsko a Spojené 
kráľovstvo môžu pred 1. augustom 2013 
rozhodnúť, že ako priame platby podľa 
tohto nariadenia sprístupnia až 5 % sumy 
vyčlenenej na podporu opatrení v rámci 
programov na rozvoj vidieka 
financovaných z EPFRV v období 2015-
2020, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) 
č. [...] [RDR]. V dôsledku toho 
zodpovedajúca suma už nebude viac 
k dispozícii na podporné opatrenia 
v rámci programov na rozvoj vidieka.

vypúšťa sa

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku 
sa oznámi Komisii do dátumu uvedeného 
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v uvedenom pododseku.
Percento oznámené v súlade s druhým 
pododsekom je rovnaké pre roky uvedené 
v odseku 1 prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Prevody z druhého piliera do prvého („spätná modulácia") by predstavovali krok späť v 
porovnaní so súčasnou právnou úpravou a nemali by byť preto povolené. Prostriedky z 
druhého piliera by preto nemali byť používané na kompenzáciu nespravodlivej redistribúcie v 
prvom pilieri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu pred 1. augustom 
2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim 
základných platieb na regionálnej úrovni. 
V takom prípade vymedzia regióny 
v súlade s objektívnymi 
a nediskriminačnými kritériami, k akým 
patria napríklad ich poľnohospodárske 
a hospodárske vlastnosti, regionálny 
poľnohospodársky potenciál alebo 
inštitucionálna či administratívna štruktúra.

1. Členské štáty môžu pred 1. augustom 
2013 rozhodnúť, že budú uplatňovať režim 
základných platieb na regionálnej úrovni. 
V takom prípade vymedzia regióny 
v súlade s objektívnymi 
a nediskriminačnými kritériami, k akým 
patria napríklad ich poľnohospodárske, 
environmentálne a hospodárske vlastnosti, 
regionálny poľnohospodársky potenciál 
alebo inštitucionálna či administratívna 
štruktúra. Ak sa predpokladajú významné 
rozdiely v úrovni základných platieb medzi
jednotlivými regiónmi, členské štáty 
posúdia environmentálne a sociálne
vplyvy týchto platieb.

Or. en

Odôvodnenie

Pri uplatňovaní systému základných platieb na regionálnej úrovni je nevyhnutné prihliadnuť 
aj na environmentálne podmienky v jednotlivých regiónoch. Aby základné platby nemali 
negatívne účinky na sociálno-ekonomickú štruktúru alebo životné prostredie daných regiónov, 
mali by mať členské štáty povinnosť posudzovať environmentálne a sociálne dôsledky, ak sa 
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predpokladá, že medzi úrovňou platieb v rôznych regiónoch budú veľké rozdiely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poľnohospodári, ktorí majú nárok na 
platby v rámci režimu základných platieb 
uvedeného v kapitole 1, dodržiavajú na 
svojich hektároch, na ktoré možno 
poskytnúť podporu a ktoré sú vymedzené 
v článku 25 ods. 2, tieto poľnohospodárske 
postupy prospešné pre klímu a životné 
prostredie: 

1. Poľnohospodári, ktorí majú nárok na 
platby v rámci režimu základných platieb 
uvedeného v kapitole 1, pre ich získanie 
dodržiavajú na svojich hektároch, na ktoré 
možno poskytnúť podporu a ktoré sú 
vymedzené v článku 25 ods. 2, tieto 
poľnohospodárske postupy prospešné pre 
klímu a životné prostredie:

(a) mať na svojej ornej pôde tri rôzne 
plodiny v prípade, že orná pôda 
poľnohospodára pokrýva viac než 3 
hektáre a nie je celá využívaná na 
produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene 
rastúcej), celá ponechaná úhorom alebo sa 
na nej celej nepestujú plodiny pod vodou 
väčšinu roka,

(a) uplatňovať na svojej ornej pôde 
striedanie plodín v prípade, že orná pôda 
poľnohospodára pokrýva viac než 3 
hektáre a nie je celá využívaná na 
produkciu trávy (zasiatej alebo prirodzene 
rastúcej), celá ponechaná úhorom alebo sa 
na nej celej nepestujú plodiny pod vodou 
väčšinu roka,

(b) zachovať vo svojom podniku trvalé 
trávnaté plochy a

(b) zachovať vo svojom podniku trvalé 
pasienky; 

(c) mať na svojej poľnohospodárskej 
ploche oblasť ekologického záujmu.

(c) mať na svojej poľnohospodárskej 
ploche oblasť ekologického záujmu a

(ca) nenechávať svoju pôdu ležať úhorom
po viac ako päť po sebe nasledujúcich 
týždňov;  

Or. en

Odôvodnenie

Ekologické postupy by mali byť uplatňované ako „kritériá oprávnenosti", t.j. ak chce 
poľnohospodár získať platby z prvého piliera, mal by dodržiavať všetky tri postupy, ktoré sú 
súčasťou tohto balíka. Striedanie plodín je agronomickým postupom, ktorý má oveľa viac 
výhod, než len rozmanitosť, a má väčší zmysel pre úrodnosť pôdy a menšie používanie 
pesticídov. Pôdny kryt je dôležitým agronomickým opatrením, ktoré by malo byť súčasťou 
ekologizácie. Spôsob, akým bude pôdny kryt implementovaný (napr. ako medziplodiny, 
strnisko atď.), by si mali členské štáty zvoliť samy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Poľnohospodári stratia svoje platby,
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, v 
celej výške, ak nesplnia požiadavky 
uvedené v tejto kapitole.

Or. en

Odôvodnenie

Aby mali poľnohospodári silnú motiváciu dodržiavať ekologické požiadavky, je nevyhnutné 
spojiť priame platby bezprostredne s týmito požiadavkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4 
a uplatňovanie finančnej disciplíny, 
lineárne zníženia v súlade s článkom 7 a 
akékoľvek zníženia uložené podľa 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], členské 
štáty poskytnú platbu uvedenú v tejto 
kapitole poľnohospodárom, ktorí 
dodržiavajú tie z troch postupov 
uvedených v odseku 1, ktoré sú pre nich 
relevantné, a v závislosti od toho, ako 
spĺňajú ustanovenia článkov 30, 31 a 32.

2. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4 
a uplatňovanie finančnej disciplíny, 
lineárne zníženia v súlade s článkom 7 a 
akékoľvek zníženia uložené podľa 
nariadenia (EÚ) č. [...] [HZR], členské 
štáty poskytnú platbu uvedenú v tejto 
kapitole poľnohospodárom, ktorí 
dodržiavajú tie zo štyroch postupov 
uvedených v odseku 1, ktoré sú pre nich 
relevantné, a v závislosti od toho, ako 
spĺňajú ustanovenia článkov 30, 31 a 32.

Or. en

Odôvodnenie

K trom ekologickým zložkám, ktoré navrhuje Komisia, by mala byť pridaná štvrtá - pôdny 
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kryt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 30 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Diverzifikácia plodín Striedanie plodín

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva 
viac než 3 hektáre, pričom nie je celá
využívaná na produkciu trávy (zasiatej 
alebo prirodzene rastúcej), celá ponechaná 
úhorom alebo sa na nej celej nepestujú 
plodiny pod vodou väčšinu roka, 
kultivovanie ornej pôdy pozostáva 
minimálne z troch rôznych plodín. Žiadna 
z týchto troch plodín nesmie pokrývať 
menej než 5 % ornej pôdy a hlavná 
plodina nesmie prevýšiť 70 % ornej pôdy.

1. Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva 
viac než 3 hektáre, pričom nie je využívaná 
na produkciu trávy (zasiatej alebo 
prirodzene rastúcej), ponechaná úhorom 
alebo sa na nej nepestujú trvalé plodiny 
alebo plodiny pod vodou väčšinu roka, 
kultivovanie ornej pôdy pozostáva zo 
striedania minimálne z troch rôznych 
plodín alebo ponechania pôdy úhorom tri 
po sebe nasledujúce roky. Medzi 
striedanými plodinami je jedna 
strukovina.

Or. en

Odôvodnenie

Striedanie plodín je agronomickým postupom, ktorý má oveľa viac výhod, než len rozmanitosť 
plodín, a má väčší zmysel pre úrodnosť pôdy a nižšie používanie pesticídov. Pokiaľ bude 
striedanie plodín zahŕňať strukoviny, zníži sa závislosť EÚ od dovozu bielkovín na kŕmne 
účely a dosiahnu sa významné environmentálne prínosy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 31 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Trvalé trávnaté plochy Trvalé pasienky

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé 
trávnaté plochy tie plochy v rámci svojho 
podniku, ktoré sú v tomto zmysle 
nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok 
podania žiadosti 2014, ďalej uvedené ako 
„referenčné plochy pokryté trvalým
trávnym porastom“.

1. Poľnohospodári udržiavajú ako trvalé 
pasienky tie plochy v rámci svojho 
podniku, ktoré sú v tomto zmysle 
nahlásené v žiadosti podľa článku 74 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. XXX (HZ) na rok 
podania žiadosti 2011, ďalej uvedené ako 
„referenčné plochy pokryté trvalými
pasienkami“.

Referenčné plochy pokryté trvalým 
trávnym porastom sa zväčšia v prípade, že 
má poľnohospodár povinnosť premeniť v 
roku 2014 a/alebo v roku 2015 plochy na 
trvalú trávnatú plochu, ako sa uvádza v 
článku 93 nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

Referenčné plochy pokryté trvalými
pasienkami sa zväčšia v prípade, že má 
poľnohospodár povinnosť premeniť v roku 
2014 a/alebo v roku 2015 plochy na trvalé
pasienky, ako sa uvádza v článku 93 
nariadenia (EÚ) č. [...] HZR.

Or. en

Odôvodnenie

Referenčný dátum stanovený v budúcnosti by mohol situáciu zhoršiť. Namiesto toho, aby boli 
pasienky chránené, poviedlo by to pred nadobudnutím účinnosti nového nariadenia k ich 
masívnemu rozorávaniu. Aby sa tomuto nežiaducemu účinku zamedzilo, ako východiskový rok 
by mal byť stanovený rok 2011.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poľnohospodári sú oprávnení zmeniť 
svoje referenčné plochy pokryté trvalým 
trávnym porastom v maximálnej miere 
5 %. Uvedená hranica sa neuplatňuje v 
prípade vyššej moci alebo za výnimočných 
okolností.

2. Členské štáty sú oprávnené zmeniť 
svoje referenčné plochy pokryté trvalými 
pasienkami na regionálnej úrovni
v maximálnej miere 5 %. Uvedená hranica 
sa neuplatňuje v prípade vyššej moci alebo 
za výnimočných okolností.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ bude požiadavka na trvalé pasienky stanovená na regionálnej úrovni, nie na úrovni 
poľnohospodárskeho podniku, budú môcť členské štáty využívať možnosť premeniť 5 % 
svojich referenčných plôch, aby tak pomohli poľnohospodárom, ktorí majú ťažkosti s plnením 
požiadavky týkajúcej sa trvalých pasienkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia je oprávnená prijať delegované 
akty v súlade s článkom 55, v ktorých 
stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia 
referenčných plôch pokrytých trvalým 
trávnym porastom ustanoveného v odseku 
1 druhom pododseku, obnovy trvalej 
trávnatej plochy, premeny 
poľnohospodárskej plochy na trvalé 
trávnaté plochy v prípade prekročenia 
schváleného zníženia uvedeného 
v odseku 2, ako aj zmeny referenčných 
plôch pokrytých trvalým trávnym 
porastom v prípade prevodu pôdy.

3. Komisia je oprávnená prijať delegované 
akty v súlade s článkom 55, v ktorých 
stanoví pravidlá týkajúce sa zväčšenia 
referenčných plôch pokrytých trvalými 
pasienkami ustanoveného v odseku 1 
druhom pododseku, obnovy trvalých 
pasienkov, premeny poľnohospodárskej 
plochy na trvalé pasienky v prípade 
prekročenia schváleného zníženia 
uvedeného v odseku 2, ako aj zmeny 
referenčných plôch pokrytých trvalými 
pasienkami v prípade prevodu pôdy.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 31a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 31a
Pôdny kryt

1. Poľnohospodári zabezpečia, aby pôda,
na ktorú možno poskytnúť podporu, 
nebola ponechaná bez vegetačného 
porastu po viac ako päť po sebe 
nasledujúcich týždňov a v obzvlášť 
suchých podmienkach alebo ak je 
potrebné odstraňovať koreňovú burinu 
nie viac než osem po sebe nasledujúcich 
týždňov. Výnimočne možno v jednom roku 
akceptovať dlhšie obdobie s cieľom 
odstrániť koreňovú burinu, ak je 
päťtýždňový limit dodržaný v prepočte na 
celé päťročné obdobie. Prijateľné sú tiež 
pásy holej pôdy, pretože sú jedným z 
prvkov starostlivosti o prírodu. Vegetačný 
pôdny kryt môže zahŕňať: prírodnú 
vegetáciu, medziplodiny, strnisko, trávu 
alebo iný zelený porast pod trvalými 
kultúrami. 
2. Komisia má v súlade s článkom 55 
právomoc prijímať delegované akty, 
ktorými sa ustanovujú pravidlá týkajúce 
sa povinností vyplývajúcich z opatrenia o 
pôdnom kryte uvedeného v odseku 1. 

Or. en

Odôvodnenie

Erózia pôdy je jedným zo závažným problémov, ktorým čelí európske poľnohospodárstvo. Na 
základe nových modelov vypracovaných Spoločným výskumným centrom Európskej komisie 
sa odhaduje, že 1,3 milióna km2 plochy EÚ-27 sú postihnuté vodnou eróziou. Na 20 % z tejto 
plochy sa každoročne stráca viac než 10 ton pôdy na hektár. Je preto nutné prijať opatrenie, 
ktoré sa bude zaoberať priamo eróziou pôdy a transferom živín priamo do spodnej vody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poľnohospodári zaistia, aby minimálne 
7 % ich hektárov, na ktoré možno
poskytnúť podporu, ako sú vymedzené 
v článku 25 ods. 2, s výnimkou plôch 
pokrytých trvalým trávnym porastom, bolo 
oblasťou ekologického záujmu, ako 
napríklad pôdu ležiacu úhorom, terasy, 
krajinné prvky, nárazníkové zóny 
a zalesnené oblasti, ako je uvedené
v článku 25 ods. 2 písm. b) bode ii). 

1. Členské štáty zaistia, aby na regionálnej 
úrovni minimálne 10 % ich hektárov, na 
ktoré možno poskytnúť podporu, ako sú 
vymedzené v článku 25 ods. 2, s výnimkou 
plôch pokrytých trvalými pasienkami, bolo 
oblasťou ekologického záujmu, ako 
napríklad pôda ležiacu úhorom, terasy, 
krajinné prvky, nárazníkové zóny 
a čiastočne prirodzené biotopy. Tieto
plochy môžu byť považované za oblasti 
ekologického záujmu v prípade, ak nie sú
orané, osiate alebo hnojené
anorganickými hnojivami alebo
postrekované, avšak môžu byť spásané
alebo kosené alebo sa na nich môže 
zbierať úroda vo vhodnom ročnom období
v súlade s požiadavkami na ochranu
biodiverzity.

Or. en

Odôvodnenie

Oblasti ekologického záujmu predstavujú dôležitý bezpečnostný mechanizmus, ktorý pomáha 
chrániť zdrojovú základňu poľnohospodárskych podnikov. Podľa rôznych analýz (pozri napr. 
odôvodnenie k tomuto dokumentu) má skutočné environmentálne prínosy len desať percent z 
tejto plochy: nech opeľovače voľne migrujú nad rámec skutočných klimatických, pôdnych a 
vodných prínosov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že platbu 
uvedenú v odseku 1 poskytnú všetkým 
oblastiam patriacim do rozsahu pôsobnosti 

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že platbu 
uvedenú v odseku 1 poskytnú všetkým 
oblastiam alebo poľnohospodárskym 
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uvedeného odseku, alebo eventuálne že na 
základe objektívnych a nediskriminačných 
kritérií obmedzia danú platbu na niektoré 
oblasti uvedené v článku 33 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. [...] [RDR].

systémom patriacim do rozsahu pôsobnosti 
uvedeného odseku, alebo eventuálne že na 
základe objektívnych a nediskriminačných 
environmentálnych kritérií, napríklad 
vysokej prírodnej hodnoty, obmedzia danú 
platbu na niektoré oblasti uvedené 
v článku 33 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. [...] 
[RDR].

Or. en

Odôvodnenie

Týmto opatrením by mali byť podporovaní poľnohospodári z oblastí s prírodnými 
obmedzeniami, ktorí aktívne prispievajú k ochrane krajiny a zachovaniu biodiverzity, pôdy, 
klímy a vody. Poľnohospodárske systémy spojené s najviac znevýhodnenými oblasťami, ako je 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, môžu produkovať kvalitné potraviny a 
významnou mierou prispievať k vytváraniu environmentálnych verejných statkov, ako je 
ukladanie uhlíka, čistá voda, kvalita krajiny a biodiverzita.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 5 – pododsek 2  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V takom prípade členské štáty vymedzia 
regióny v súlade s objektívnymi 
a nediskriminačnými kritériami, ku ktorým 
patria napríklad charakteristiky ich 
prírodných prekážok a poľnohospodárske 
podmienky.

V takom prípade členské štáty vymedzia 
regióny v súlade s objektívnymi 
a nediskriminačnými kritériami, ku ktorým 
patria napríklad charakteristiky ich 
prírodných prekážok, environmentálne 
charakteristiky a poľnohospodárske 
podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto opatrením by mali byť podporovaní poľnohospodári z oblastí s prírodnými 
obmedzeniami, ktorí aktívne prispievajú k ochrane krajiny a zachovaniu biodiverzity, pôdy, 
klímy a vody. Poľnohospodárske systémy spojené s najviac znevýhodnenými oblasťami, ako je 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, môžu produkovať kvalitné potraviny a 
významnou mierou prispievať k vytváraniu environmentálnych verejných statkov, ako je 
ukladanie uhlíka, čistá voda, kvalita krajiny a biodiverzita.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Hlava IV – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

HLAVA IV HLAVA IV

VIAZANÁ PODPORA VIAZANÁ PODPORA A ĎALŠIE 
OSOBITNÉ FORMY PODPORY

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Viazaná podpora sa môže poskytnúť 
v týchto sektoroch a oblastiach výroby: 
obilniny, olejnaté semená, bielkovinové 
plodiny, ryža, orechy, zemiaky na výrobu 
škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, 
ovčie a kozie mäso, hovädzie a teľacie 
mäso, strukoviny, olivový olej, húsenice 
priadky morušovej, ľan, konope, sušené 
krmivo, chmeľ, cukrová repa, trstina a 
čakanka, ovocie a zelenina a mladiny 
s krátkodobým striedaním.

Viazaná podpora sa môže poskytnúť 
v týchto sektoroch a oblastiach výroby: 
bielkovinové plodiny, ryža, orechy, mlieko 
a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie 
mäso, hovädzie a teľacie mäso, strukoviny, 
olivový olej, húsenice priadky morušovej, 
ľan, konope, chmeľ, trstina a čakanka, 
ovocie a zelenina.

Or. en

Odôvodnenie

Viazaná podpora by sa mala poskytovať len tam, kde starostlivosť o určité typy krajiny 
vyžaduje zachovanie konkrétnej poľnohospodárskej činnosti, alebo ak táto činnosť aktívne 
prispieva k zvyšovaniu biologickej diverzity a k ochrane pôdy a vody. Viazaná podpora na 
obilniny a olejnaté semená nie je nákladovo efektívnym spôsobom dosahovania všeobecných 
cieľov SPP a môže byť dokonca kontraproduktívna, pretože vytvára stimuly pre intenzívnu 
výrobu vedúcu k pestovaniu monokultúry.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a.  Členské štáty vykonajú pred 
poskytnutím viazanej pomoci hodnotenie 
environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Or. en

Odôvodnenie

Viazaná podpora vytvára stimuly pre intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré je z ekologického 
hľadiska vysoko problematické. Pred poskytnutím viazanej podpory je preto potrebné vykonať 
hodnotenie z hľadiska životného prostredia, aby bolo zaručené, že životné prostredie nebude 
týmto opatrením poškodené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Viazanú podporu možno poskytnúť len 
sektorom alebo regiónom členského štátu, 
v ktorom určité druhy poľnohospodárstva 
alebo určité poľnohospodárske sektory 
osobitného významu pre hospodárstvo 
a/alebo spoločnosť a/alebo životné 
prostredie podliehajú určitým ťažkostiam.

2. Viazanú podporu možno poskytnúť len 
sektorom alebo regiónom členského štátu, 
v ktorom určité druhy poľnohospodárstva 
alebo určité poľnohospodárske sektory 
osobitného významu pre hospodárstvo 
a/alebo spoločnosť a životné prostredie 
podliehajú určitým ťažkostiam.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 môžu členské 
štáty rozhodnúť, že použijú až 10 % 

vypúšťa sa
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ročného vnútroštátneho stropu uvedeného 
v prílohe II, pod podmienkou, že: 
(a) do 31. decembra 2013 uplatňovali 
režim jednotnej platby na plochu 
ustanovený v hlave V nariadenia (ES) 
č. 73/2009 alebo financovali opatrenia 
podľa článku 111 uvedeného nariadenia 
alebo sa na ne vzťahuje odchýlka 
ustanovená v článku 69 ods. 5 alebo 
v prípade Malty v článku 69 ods. 1 
uvedeného nariadenia, a/alebo
(b) aspoň počas jedného roka v období 
2013-2013 prideľovali viac ako 5 % svojej 
sumy dostupnej na poskytovanie priamych 
platieb ustanovených v hlavách III, IV a 
V nariadenia (ES) č. 73/2009 s výnimkou 
hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, na 
financovanie opatrení ustanovených v 
hlave III kapitole 2 oddiele 2 nariadenia 
(ES) č. 73/2009, podpory ustanovenej v 
článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv) 
a odsek. 1 písm. b) a písm. e) uvedeného 
nariadenia alebo opatrení podľa kapitoly 
1 s výnimkou hlavy IV oddielu 6 
uvedeného nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Viazaná podpora vytvára stimuly pre intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré je z ekologického 
hľadiska vysoko problematické. V posledných reformách SPP boli tieto formy podpory 
obmedzené, a to práve z dôvodu mnohých problémov, s ktorými je viazaná podpora spojená. 
Zavádzať túto formu podpory vo veľkom meradle v chystanej reforme SPP by znamenalo krok 
späť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 členské štáty, 
ktoré aspoň počas jedného roka v období 
2013-2013 prideľovali viac ako 10 % 
svojej sumy dostupnej na poskytovanie 
priamych platieb ustanovených v hlavách 
III, IV a V nariadenia (ES) č. 73/2009 s 
výnimkou hlavy IV kapitoly 1 oddielu 6, 
na financovanie opatrení ustanovených v 
hlave III kapitole 2 oddiele 2 nariadenia 
(ES) č. 73/2009, podpory ustanovenej v 
článku 68 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv) 
a odsek. 1 písm. b) a písm. e) uvedeného 
nariadenia alebo opatrení podľa kapitoly 
1 s výnimkou hlavy IV oddielu 6 
uvedeného nariadenia, môžu rozhodnúť, 
že po schválení Komisiou v súlade s 
článkom 41 použijú viac ako 10 % 
ročného vnútroštátneho stropu uvedeného 
v prílohe II.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Viazaná podpora vytvára stimuly pre intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré je z ekologického 
hľadiska vysoko problematické. V posledných reformách SPP boli tieto formy podpory 
obmedzené, a to práve z dôvodu mnohých problémov, s ktorými je viazaná podpora spojená. 
Zavádzať túto formu podpory vo veľkom meradle v chystanej reforme SPP by znamenalo krok 
späť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Hlava IV – kapitola 2a (nová) (za článkom 46)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

KAPITOLA 2a
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Osobitná podpora

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 46a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 46a
Všeobecné pravidlá osobitnej podpory

1. Za podmienok stanovených v tejto 
kapitole môžu členské štáty poskytnúť 
poľnohospodárom osobitnú podporu na:
(i) osobitné druhy poľnohospodárskej 
činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska 
ochrany alebo zlepšenia životného 
prostredia vrátane poľnohospodárskych 
systémov s vysokou prírodnou hodnotou;
(ii) uplatňovanie prísnejších noriem 
týkajúcich sa životných podmienok 
zvierat,
(iii) osobitné poľnohospodárske činnosti, 
ktoré majú dodatočný 
agroenvironmentálny prínos;
(iv) pestovanie strukovín, ktoré sú vhodné 
z hľadiska životného prostredia a pre 
daný región ako živočíšne krmivá na 
miestnej úrovni s cieľom podpory rozvoja 
efektívneho kolobehu živín.
2. Osobitná podpora má formu ročnej 
platby a poskytuje sa na určené postupy 
vo vymedzenej oblasti alebo za 
dodržiavania vymedzených noriem 
dobrých životných podmienok určeného 
počtu zvierat.
3. Každá viazaná podpora poskytovaná 
podľa tohto článku je v súlade s ostatnými 
opatreniami a politikami Únie.
4. Komisia je oprávnená prijímať 
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delegované akty v súlade s článkom 55 
týkajúce sa:
(a) podmienok na poskytovania osobitnej 
podpory uvedenej v tomto článku a
(b) pravidiel týkajúcich sa súladu s 
ďalšími opatreniami Únie a kumulácie 
tejto osobitnej pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný návrh úplne ruší možnosť, aby bola viazaná podpora poskytovaná ekologickému 
poľnohospodárstvu. To znamená veľký krok späť. Táto možnosť musí byť opäť zavedená, aby 
členské štáty mohli naďalej podporovať osobitné poľnohospodárske činnosti prospešné pre 
životné prostredie z prvého piliera.  Zahŕňa to podporu poľnohospodárskych systémov, ako je 
poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou, a postupy, ktoré usilujú o zlepšenie 
ekologickej stránky a zvyšujú ekonomickú odolnosť poľnohospodárskych podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 46b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 46b
Finančné ustanovenia

1. Členské štáty môžu rozhodnúť do 1. 
augusta pred prvým rokom realizácie tejto 
pomoci, že na jej financovanie použijú až 
5 % svojho ročného vnútroštátneho stropu 
stanoveného v prílohe II.
2. Členské štáty môžu do 1. augusta 2016 
prehodnotiť svoje rozhodnutie podľa 
odseku 1 a rozhodnúť s účinnosťou od 
roku 2017, že:
(a) podľa okolností a v rámci obmedzení, 
ktoré sú stanovené v odseku 1, zvýšia 
stanovené percento na financovanie 
osobitnej podpory;
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(b) ak to bude vhodné, zmenia podmienky 
poskytovania osobitnej pomoci;
(c) prestanú poskytovať podporu na 
základe tejto kapitoly.

Or. en

Odôvodnenie

Až 5 % prostriedkov na priame platby by malo byť vyhradených na činnosti týkajúce sa 
životného prostredia, ktoré ďalej zvyšujú udržateľnosť na úrovni poľnohospodárskeho 
podniku.


