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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0503/2013, ktorú predkladá A. G. (litovská štátna občianka), 
o fondoch na podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

Petícia 0800/2013, ktorú predkladá A. A. (litovský štátny občan), o fondoch 
na podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

1. Zhrnutie obsahu petície č. 0503/2013

Predkladateľ petície sa sťažuje na spôsob rozdeľovania dotácií SPP úradníkmi EÚ. Domnieva 
sa, že ich opatrenia sú často svojvoľné, pričom na dosiahnutie svojho cieľa používajú metódy, 
ktoré nie sú založené na objektívnych kritériách. Tieto rozhodnutia majú najväčší vplyv na 
litovský sektor mlieka a mliečnych výrobkov a odvetvie živočíšnej výroby. Predkladateľka 
petície tvrdí, že fondy EÚ určené na SPP sa v skutočnosti odvádzajú na iné projekty a nie 
poľnohospodárom, pre ktorých boli určené.

Zhrnutie obsahu petície č. 0800/2013

Predkladateľ petície tvrdí, že podpora v rámci SPP sa v Litve nevypláca správne –
poľnohospodárske podniky s mliekarenskou a živočíšnou výrobou sú nezákonne 
obmedzované vykonávacími rozhodnutiami Komisie. Obviňuje Komisiu zo svojvoľného 
uplatňovania právnych predpisov EÚ a doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre 
Litvu. 

2. Prípustnosť

Petícia 0503/2013 bola uznaná ako prípustná 19. novembra 2013.
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Petícia 0800/2013 bola uznaná ako prípustná 20. decembra 2013.
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

Rozhodnutia Komisie schvaľujúce doplnkové vnútroštátne priame platby sa týkajú len 
členských štátov, ktorým sú určené, a preto sa nezverejňujú v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Každému schváleniu Komisie predchádza žiadosť členského štátu vo forme listu 
Komisii. Takýto list je k dispozícii u orgánu členského štátu, v tomto prípade je to 
Ministerstvo poľnohospodárstva v Litve.

Po schválení všetkých doplnkových vnútroštátnych priamych platieb Komisia oznámi všetky 
rozhodnutia delegátom Riadiaceho výboru pre priame platby. Tento výbor tiež dôkladne 
diskutoval o pracovnom dokumente vysvetľujúcom metodiku, ktorá sa má uplatňovať pri 
rozhodnutiach o doplnkových vnútroštátnych priamych platbách v roku 2012 
(DS/2011/14/REV2). 

Predkladateľ petície spomína aj problém, ktorý vznikol v súvislosti s tzv. gaučovými 
poľnohospodármi v rámci SPP. V záujme vyriešenia tejto problematiky sa v nariadení 
1307/20131 od 1. januára 2015 zaviedli požiadavky vzťahujúce sa na aktívnu činnosť 
poľnohospodárov. Podľa článku 9 ods. 1 sa žiadne priame platby neposkytujú fyzickým ani 
právnickým osobám, ani skupinám fyzických alebo právnických osôb, ktorých 
poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na 
pastvu alebo pestovanie a ktoré na uvedených plochách nevykonávajú minimálnu činnosť 
stanovenú členskými štátmi. Subjekty uvedené v zozname k článku 9 ods. 2 tohto nariadenia 
(železničné služby, vodné diela, služby v oblasti nehnuteľností a trvalé športoviská a 
rekreačné plochy) navyše nebudú mať oprávnenie na priame platby, pokiaľ dodržaním 
jedného z kritérií uvedených v treťom pododseku článku 9 ods. 2 nepreukážu, že by sa mali 
považovať za aktívnych poľnohospodárov. Členské štáty môžu okrem toho uplatňovať 
článok 9 ods. 3 tohto nariadenia, v ktorom sa stanovuje možnosť neudeliť priame platby 
fyzickým a právnickým osobám, ktorých poľnohospodárska činnosť tvorí len bezvýznamnú 
súčasť ich celkovej hospodárskej činnosti a/alebo ktorých hlavná činnosť alebo podnikateľské 
ciele nespočívajú vo vykonávaní poľnohospodárskej činnosti. 

Záver

Je zodpovednosťou členského štátu informovať o podmienkach doplnkových vnútroštátnych 
priamych platieb a vytvárať vhodné kontrolné opatrenia zaisťujúce dodržiavanie oprávnenia 
Komisie. Komisia preto vyzýva predkladateľa petície, aby sa obrátil na litovské Ministerstvo 
poľnohospodárstva alebo platobnú agentúru, kde môže získať podrobnejšie informácie o 
udeľovaní doplnkových vnútroštátnych priamych platieb v Litve.

Predkladateľovi petície sa odporúča obrátiť sa na litovské Ministerstvo poľnohospodárstva 
alebo platobnú agentúru aj v súvislosti s litovským rozhodnutím o uplatňovaní požiadavky na 

                                               
1 Nariadenie (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, Ú. v. 
EÚ L 347, 20.12.2013, s. 0608 – 0670.
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aktivitu poľnohospodárov v Litve, najmä ak sa rozšíri vylučujúci zoznam podľa článku 9 
ods. 3 základného aktu.


