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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0215/2013, ktorú predkladá Melanie Hilkemeier, nemecká štátna 
občianka, v mene poľnohospodárskej kampane nemeckého zväzu pre 
ochranu prírody a biodiverzity (Nature and Biodiversity Conservation 
Union, NABU), o budúcom chove v Európe

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície žiada Parlament, aby využil svoje nové právomoci vyplývajúce 
z Lisabonskej zmluvy a zabezpečil, aby spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bola 
ekologická a trvalo udržateľná. Predkladateľka petície sa domnieva, že je nevyhnutné 
zabrániť ďalšej intenzifikácii poľnohospodárstva, ako sa o ňu usilujú niektoré lobistické 
skupiny v oblasti poľnohospodárstva, keďže je z hospodárskeho a ekologického hľadiska 
kontraproduktívna. Predkladateľka petície okrem toho požaduje jasnú a ambicióznu 
ekologizáciu prvého piliera SPP, zvýšenie spolufinancovania ekologickej činnosti 
v poľnohospodárstve na 60 – 80 %, posilnený druhý pilier, vyčlenenie aspoň 35 % 
financovania na životné prostredie a krajinu a zrušenie možnosti prenosu financovania 
z jedného piliera do druhého. Predkladateľka petície vyzýva Parlament, aby v budúcnosti 
pevne presadzoval európsku poľnohospodársku politiku šetrnú k životnému prostrediu. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 31. januára 2014)

Európska komisia uverejnila v októbri 2011 štyri legislatívne návrhy, ktoré predstavujú súbor 
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opatrení pre novú spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2014 – 2020. Odvtedy sa 
v Rade ministrov aj v Európskom parlamente konali rokovania o týchto nariadeniach, a potom 
nasledovali medziinštitucionálne rokovania. 

Výsledkom tohto procesu bola politická dohoda o novej SPP v júni 2013 – dokončená 
v septembri 2013 –, ktorá sa formalizovala na základe hlasovania plenárneho zasadnutia 
Európskeho parlamentu v novembri 2013 a prijatia Radou ministrov v decembri 2013. 

Potom sa v Úradnom vestníku Európskej únie uverejnili konečné znenia nariadení 1 a nová 
SPP nadobudla účinnosť 1. januára 2014, s výnimkou nového systému priamych platieb, 
ktorý sa začne 1. januára 2015, až keď sa v rámci prechodnej lehoty zabezpečia nevyhnutné 
úpravy. 

Pokiaľ ide o obsah žiadosti predloženej v petícii, Komisia by chcela na základe konečného 
výsledku novej SPP uviesť tieto pripomienky:

Pokiaľ ide o ekologizáciu, v prvom rade je nevyhnutné, aby povinnosti týkajúce sa 
ekologizácie predstavovali teraz povinný prvok nového systému priamych platieb. V prípade 
závažného nedodržania predpisov možno platby na ekologické opatrenia odobrať a uplatniť 
sankcie vo výške 25 % (od roku 2018). Ekologizácia teda poskytuje pevný rámec, 
prostredníctvom ktorého možno v Európe v nasledujúcich rokoch zabezpečiť trvalo 
udržateľné poľnohospodárstvo. 

Povinnosti týkajúce sa ekologizácie pozostávajú z troch povinných prvkov:

Po prvé prostredníctvom novej SPP sa pre poľnohospodárske podniky, ktoré majú viac než 
15 ha ornej pôdy, zavádza povinnosť vymedziť oblasti ekologického záujmu aspoň na 5 % 
ornej pôdy podniku. Treba poznamenať, že v oblastiach ekologického záujmu je možná len 
environmentálne udržateľná výroba, pričom podrobnosti a aspekty (vrátane otázky používania 
prípravkov na ochranu rastlín) sa bližšie stanovia v delegovaných aktoch, ktoré sa 
v súčasnosti pripravujú. V roku 2017 sa plánuje posúdenie povinnosti týkajúcej sa oblasti 
ekologického záujmu, pričom túto povinnosť možno rozšíriť na 7 %. 

Po druhé existuje povinnosť zachovať pomer trvalých trávnatých porastov 
k poľnohospodárskej pôde. Okrem toho sa na trvalé trávnaté porasty v určených 
environmentálne citlivých oblastiach uplatňuje zákaz orby.

Po tretie, pokiaľ ide o diverzifikáciu plodín, v prípade, keď je plocha ornej pôdy 
poľnohospodárskeho podniku väčšia než 10 ha, podnik musí pestovať aspoň dve plodiny 
a v prípade, keď je táto plocha väčšia než 30 ha, musí pestovať aspoň tri plodiny. Hlavná 
plodina môže pokrývať najviac 75 % ornej pôdy a dve hlavné plodiny najviac 95 % ornej 
pôdy.

Pokiaľ ide o rozvoj vidieka, možná miera spolufinancovania agroenvironmentálnych opatrení 
súvisiacich s klímou predstavuje 75 % (a v prípade menej rozvinutých regiónov, 
najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori ju možno zvýšiť na 85 %). 
Takisto je potrebné, aby sa 30 % príspevku EÚ na každý program rozvoja vidieka vyčlenilo 
na opatrenia, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa, ako aj 
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k riešeniu otázok týkajúcich sa životného prostredia. Týchto 30 % sa musí spájať s niektorými 
opatreniami na rozvoj vidieka vrátane agroenvironmentálnych opatrení súvisiacich s klímou, 
ekologického poľnohospodárstva, opatrení lesného hospodárstva, platieb Natura 2000 
a investícií súvisiacich so životným prostredím a klímou. Príslušné orgány na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni zodpovedné za plánovanie však môžu prekročiť tento minimálny 
percentuálny podiel. 

Na podporu poľnohospodárskych podnikov proti otrasom a zvyšovaniu rizík (napr. nestálosť 
cien) na konkurenčných a svetových trhoch sú dôležité nástroje riadenia rizík a krízového 
riadenia. Zvyšujú úroveň istoty v rámci plánovania, a tak prispievajú k zachovaniu 
životaschopnosti výroby a poľnohospodárskych podnikov v EÚ. Preto sa v rámci novej 
politiky rozvoja vidieka poskytuje podpora týmto opatreniam vo forme spolufinancovania. 
Pre vnútroštátne a regionálne orgány zodpovedné za plánovanie to však predstavuje 
„možnosť“, pričom sa skôr zohľadňuje vnútroštátna/regionálna situácia a neponúka sa 
necielený prístup. 

Napokon, pokiaľ ide o otázku rozpočtového presunu z druhého do prvého piliera, treba 
pripomenúť, že o využití tejto možnosti rozhodujú členské štáty v rámci presne vymedzených 
hraníc (až do 15 % alebo 25 % v závislosti od členského štátu). Nová SPP sa takisto súčasne 
otvára rozpočtovému presunu z prvého do druhého piliera (až do 15 %).

Záver

Nová SPP nadobudla účinnosť 1. januára 2014 (pričom niektoré časti nadobudnú účinnosť 
1. januára 2015), teda v súčasnosti neexistuje priestor na ďalší zásah. V roku 2017 sa posúdi 
povinnosť týkajúca sa oblasti ekologického záujmu, a potom sa predložia prípadné 
legislatívne návrhy. Pokiaľ ide o všeobecnú požiadavku predkladateľky petície týkajúcu sa 
ekologickejšieho zamerania politiky, nová SPP predstavuje pevný spoločný politický rámec, 
prostredníctvom ktorého sa zavedie viacero nástrojov s cieľom zabezpečiť udržateľnejšie 
poľnohospodárstvo EÚ. 


