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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila spolu s návrhom Viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 
sériu nariadení, ktorými sa ustanovuje legislatívny rámec pre spoločnú poľnohospodársku 
politiku (SPP) na obdobie rokov 2014 – 2020. V tomto rámci boli nastolené tri základné 
výzvy, konkrétne: 1) životaschopná výroba potravín; 2) udržateľné hospodárenie s prírodnými 
zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy a 3) vyvážený územný rozvoj. Ako uviedla Komisia, 
oba piliere SPP budú pri primeranom riešení týchto otázok, ktoré sú zároveň veľmi dôležité 
pre európske regióny a územia, kľúčové. Nové pravidlá pre priame platby by mali zabezpečiť 
spravodlivé a udržateľné rozdelenie zdrojov. 

Spravodajkyňa plne podporuje myšlienku ambicióznej ekologizácie priamych platieb pre 
poľnohospodárov. Sú jednou z odpovedí na súčasné environmentálne a sociálne výzvy.  
Spravodajkyňa sa však domnieva, že súčasné návrhy sú príliš slabé na to, aby viedli k posunu 
k pokročilým systémom udržateľného poľnohospodárstva, ktoré sú pre udržateľný územný 
rozvoj vo vidieckych oblastiach kľúčové. Spravodajkyňa preto navrhuje prijať opatrenia, 
ktoré umožnia lepšie zohľadňovať európske vidiecke územia.

Pokiaľ ide o regionálny rozvoj, spravodajkyňa vyzýva na vyšší podiel vnútroštátnych ročných 
stropov určených na dodatočnú podporu pre rozvoj vidieka. Z rovnakého dôvodu 
spravodajkyňa nesúhlasí so žiadnym znižovaním súm určených na rozvoj vidieka.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj 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 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

platobných nárokov vnútroštátnym 
orgánom a lehôt, v rámci ktorých sa také 
oznamovania musia uskutočniť, stanoviť 
ročný strop na platby za uplatňovanie 
pokrokových udržateľných a prospešných 
poľnohospodárskych systémov, ktoré 
brzdia a zmierňujú zmenu klímy 
a chránia životné prostredie, stanoviť 
ročný strop pre platby oblastiam 
s prírodnými prekážkami, stanoviť ročný 
strop pre platby mladým 
poľnohospodárom, stanoviť ročný strop za 
dobrovoľnú viazanú podporu, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu hodnotenia 
a schvaľovania rozhodnutí v rámci 
dobrovoľnej viazanej podpory, prijať 
pravidlá týkajúce sa postupu schvaľovania 
a oznamovania informácií výrobcom 
v súvislosti so schvaľovaním plôch a odrôd 
na účely osobitnej platby na bavlnu, 
stanoviť pravidlá týkajúce sa výpočtu 
zníženia výšky osobitnej platby na bavlnu, 
prijať pravidlá týkajúce sa všeobecných 
požiadaviek oznamovania. Tieto 
právomoci by sa mali vykonávať v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 
ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné 
zásady mechanizmu, na základe ktorého 
členské štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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 

(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 
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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.

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 zaručiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) Zavedenie platieb pre rozvinuté 
systémy udržateľného 
poľnohospodárstva, environmentálne 
riadenie a zmiernenie zmeny klímy na 
regionálnej úrovni, ako sa stanovuje v 
tomto nariadení, môže dopĺňať zavedenie 
územných dohôd podpísaných medzi 
regionálnymi orgánmi a 
poľnohospodármi. V rámci územných 
dohôd sa realizujú špecifické iniciatívy 
veľkého rozsahu, ktoré sa vykonávajú 
spoločne na poľnohospodárskej pôde 
spĺňajúcej podmienky poskytnutia 
podpory, a ktorých cieľom je ochrana 
vodných zdrojov, biodiverzity a pôd v 
závislosti od miestnych osobitostí a na 
základe spoločných a merateľných cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) V situáciách, keď 
poľnohospodársku výrobu 
a poľnohospodárov postihne havária 
alebo prírodná pohroma, Komisia môže 
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prijať opatrenia, ktoré sa považujú za 
potrebné a opodstatnené na riešenie 
konkrétnych problémov, odchylne od 
článkov tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 11 sa neuplatňuje na regióny Únie 
uvedené v článku 349 zmluvy, ďalej 
uvedené ako „najvzdialenejšie regióny“ 
a na priame platby poskytované 
na menších ostrovoch v Egejskom mori 
v súlade s nariadením (ES) č. 1405/2006.

Články 10 a 11 sa nevzťahujú na regióny 
Únie uvedené v článku 349 zmluvy, ďalej 
uvedené ako „najvzdialenejšie regióny“ 
a na priame platby poskytované 
na menších ostrovoch v Egejskom mori 
v súlade s nariadením (ES) č. 1405/2006.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aktívny poľnohospodár Vylúčenie z priamych platieb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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 

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, hospodárske a 
environmentálne vlastnosti, regionálny 
poľnohospodársky potenciál alebo 
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inštitucionálna či administratívna štruktúra. inštitucionálna či administratívna štruktúra. 
Aby sa zabránilo výrazným rozdielom v 
regionálnom prideľovaní platieb, každý 
režim platieb a základné vymedzenie 
podlieha environmentálnemu a sociálno-
ekonomickému hodnoteniu vplyvu ex-
ante.

Odôvodnenie

Existuje výrazné riziko, že úsilie o miestny a regionálny rozvoj by sa sťažil alebo obmedzil, ak 
by boli historické platby, ktoré vedú k nespravodlivému a neudržateľnému rozdeleniu zdrojov, 
aj naďalej základom pre ďalšie platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 28a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 28a
Zavedenie platieb za pokročilé systémy 
udržateľného poľnohospodárstva, 
environmentálne riadenie a zmierňovanie 
zmeny klímy na regionálnej úrovni v 
súlade s ustanoveniami článkov 20 a 29 
môže dopĺňať zavedenie územných dohôd, 
ktoré podpíšu regionálne orgány a 
poľnohospodári, so stropom 30 % 
stanoveným v článku 33. V rámci 
územných dohôd sa realizujú špecifické 
iniciatívy veľkého rozsahu, ktoré sa 
vykonávajú spoločne na 
poľnohospodárskej pôde spĺňajúcej 
podmienky poskytnutia podpory, a ktorých 
cieľom je ochrana vodných zdrojov, 
biodiverzity a pôd v závislosti od 
miestnych osobitostí a na základe 
spoločných a merateľných cieľov.
(vloží sa ako nový článok pred článok 29)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
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Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poľnohospodári, ktorí sa chcú zúčastniť na 
režime pre malých poľnohospodárov, 
predložia žiadosť do 15. októbra 2014.

Poľnohospodári, ktorí sa chcú zúčastňovať 
na režime pre malých poľnohospodárov, 
predložia žiadosť do dátumu stanoveného 
členskými štátmi, ale najneskôr do:
1. 15. októbra 2014 s účinnosťou od roku 
2014,

or
2. alebo 15. októbra 2015 s účinnosťou od 
roku 2015.
Dátum, ktorý stanovia členské štáty, však 
nemôže byť skorší ako posledný deň na 
podanie žiadosti o zaradenie do režimu 
základných platieb.

Odôvodnenie

Prvý rok uplatňovania nového systému, a to najmä v členských štátoch, ktoré predtým 
neuplatňovali systém založený na platobných nárokoch, by mohol spôsobovať problémy 
poľnohospodárom aj správnym orgánom. Poľnohospodári by si museli vybrať medzi dvoma 
rôznymi, neznámymi systémami. Aby sa podarilo dosiahnuť cieľ tohto mechanizmu, mala by 
sa z finančného hľadiska ešte aspoň raz umožniť účasť malých poľnohospodárov na režime.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov opatrenia, ktoré sú 
v naliehavej situácii nevyhnutné 
a odôvodnené na vyriešenie osobitných 
problémov. Takéto opatrenia sa môžu 
odchyľovať od ustanovení tohto 
nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom 
rozsahu a len na striktne nevyhnutné 
časové obdobie. Uvedené vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

1. Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov prijme opatrenia, ktoré sú v prípade 
havárie alebo prírodnej pohromy 
postihujúcej poľnohospodársku výrobu a 
poľnohospodárov nevyhnutné 
a odôvodnené na vyriešenie osobitných 
problémov. Takéto opatrenia sa môžu 
odchyľovať od ustanovení tohto 
nariadenia, ale len v striktne nevyhnutnom 
rozsahu a len na striktne nevyhnutné 
časové obdobie. Uvedené vykonávacie 
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akty sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.
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