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6.12.2017 A8-0380/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Czesław Adam Siekierski 

v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

 

Správa A8-0380/2017 

Albert Deß 

Pozmeňujúce návrhy k rôznym nariadeniam v oblasti rozvoja poľnohospodárstva a vidieka 

COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD) 

Návrh legislatívneho uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. Berie na vedomie vyhlásenia Komisie 

uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

Or. en 

Pre informáciu uvádzame text vyhlásení: 

„K článku 1 – Rozvoj vidieka 

 Predĺženie trvania programov rozvoja vidieka 

Výdavky spojené s programami vidieckeho rozvoja na roky 2014 – 2020 schválené v 

súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 budú naďalej oprávnené na 

príspevok z EPFRV, ak sa príjemcom vyplatia najneskôr do 31. decembra 2023. Ďalšiu 

podporu rozvoja vidieka po roku 2020 bude Komisia riešiť v kontexte návrhu nového 

VFR. 

 Riadenie rizík 

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať fungovanie a efektívnosť nástrojov na 

riadenie rizík, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté v nariadení (EÚ) č. 1305/2013, v rámci 

svojho návrhu modernizácie a zjednodušenia spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

 Sankcie v rámci iniciatívy LEADER 

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať účinnosť a primeranosť sankcií pre iniciatívu 

LEADER zahrnutých vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 809/2014.  
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K článku 2 – Horizontálne nariadenie 

 Rezerva na krízové situácie 

Komisia potvrdzuje, že fungovanie rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore a 

úhrad rozpočtových prostriedkov v súvislosti s finančnou disciplínou podľa článku 25 a 

26 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa preskúma v kontexte príprav na nový VFR s 

cieľom umožniť pri trhovej kríze efektívny a včasný zásah. 

 Jednotný audit 

Komisia podporuje prístup jednotného auditu, ako potvrdila vo svojom návrhu článku 

123 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách. Komisia takisto potvrdzuje, že 

súčasný právny rámec riadenia a kontroly poľnohospodárskych výdavkov stanovený 

nariadením (EÚ) č. 1306/2013 už takýto prístup umožňuje a že tento aspekt zohľadnila 

vo svojej stratégii auditu na obdobie rokov 2014 – 2020. Konkrétne, ak sa stanovisko 

certifikačného orgánu podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 považuje za 

spoľahlivé, Komisia ho zohľadní pri posudzovaní potreby auditov príslušnej platobnej 

agentúry. 

K článku 3 – Priame platby 

 Bielkovinový plán 

Komisia potvrdzuje svoj zámer preskúmať situáciu ponuky rastlinných bielkovín a 

dopytu po nich v EÚ a zvážiť možnosť vypracovania „európskej stratégie rastlinných 

bielkovín“, aby sa ešte viac podporila hospodársky a environmentálne zodpovedná 

produkcia rastlinných bielkovín v EÚ. 

K článku 4 – SOT 

 Dobrovoľné znižovanie výroby 

Komisia potvrdzuje, že nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná 

organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, už obsahuje vo svojich článkoch 

219 a 221 potrebný právny základ, ktorý jej v závislosti od dostupnosti rozpočtových 

zdrojov umožňuje riešiť narušenia trhu a iné špecifické problémy, a to aj na regionálnej 
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úrovni, s možnosťou poskytnúť poľnohospodárom priamu finančnú pomoc. Okrem toho 

návrh Komisie doplniť do nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka 

odvetvový nástroj stabilizácie príjmu umožní členským štátom, aby do svojich 

programov rozvoja vidieka zahrnuli možnosť odškodnenia poľnohospodárov v 

konkrétnom sektore v prípade výrazného poklesu ich príjmov. 

Komisia ďalej potvrdzuje, že článok 219 jej umožňuje, aby v prípade narušenia trhu 

alebo jeho hrozby zaviedla režimy, v rámci ktorých sa pomoc Únie udelí výrobcom, 

ktorí sa zaviažu znížiť výrobu dobrovoľne, vrátane potrebných podrobností fungovania 

takéhoto režimu (príklad: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1612, Ú. v. EÚ L 

242, 9. 9. 2016, s. 4). 

 Uznávanie nadnárodných medziodvetvových organizácií 

Komisia pripomína, že pravidlá spolupráce výrobcov z hľadiska uznávania 

nadnárodných organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov alebo 

nadnárodných medziodvetvových organizácií vrátane potrebnej administratívnej 

spolupráce dotknutých členských štátov v súčasnosti upravuje delegované nariadenie 

Komisie (EÚ) 2016/232. Fungovanie a primeranosť týchto pravidiel sa preskúmajú v 

kontexte prebiehajúceho procesu modernizácie a zjednodušenia SPP. 

 Nekalé obchodné praktiky 

Komisia potvrdzuje, že spustila iniciatívu v oblasti potravinového dodávateľského 

reťazca, ktorá momentálne prechádza jednotlivými etapami v zmysle usmernení o lepšej 

právnej regulácii. O prípadnom legislatívnom návrhu rozhodne po skončení tohto 

procesu, podľa možností v prvej polovici roka 2018. 

 Spolupráca výrobcov 

Komisia berie na vedomie dohodu medzi Parlamentom a Radou o zmene článkov 152, 

209, 222 a 232. Komisia podotýka, že zmeny, na ktorých sa Parlament a Rada dohodli, 

sú vo svojej podstate zásadné a sú zavedené bez posúdenia vplyvu, ktoré vyžaduje bod 

15 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Výsledkom je neželaná právna a 

procedurálna neistota, ktorej dosah a dôsledky nie sú známe.  
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Keďže zásahy do pôvodného návrhu Komisie súhrnne predstavujú výraznú zmenu 

právneho rámca, Komisia s obavami konštatuje, že niektoré z nových ustanovení v 

prospech organizácií výrobcov môžu v konečnom dôsledku ohroziť rentabilitu a 

prospech drobných poľnohospodárov, ako aj záujmy spotrebiteľov. Komisia potvrdzuje 

svoj záväzok zachovávať efektívnu hospodársku súťaž v odvetví poľnohospodárstva a 

plne presadzovať ciele SPP stanovené v článku 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

V tejto súvislosti Komisia podotýka, že zmeny na ktorých sa spoluzákonodarcovia 

dohodli, priznávajú Komisii i vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže 

iba veľmi obmedzené možnosti konania na zachovanie efektívnej hospodárskej súťaže.  

Celkovým súhlasom Komisie s návrhom „Omnibus“ vrátane zmien, na ktorých sa 

Parlament a Rada dohodli, nie sú dotknuté žiadne prípadné budúce návrhy Komisie v 

týchto oblastiach v kontexte reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 

2020 ani ďalšie iniciatívy osobitne určené na riešenie niektorých z problémov, ktorým 

sa venuje text momentálne dohadovaný medzi Európskym parlamentom a Radou.  

Komisia vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoluzákonodarcovia uspokojivo nevyriešili 

otázku veľmi obmedzenej roly Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže pri ochrane efektívnej súťaže, a vyjadruje aj obavu nad možnými 

dôsledkami takéhoto obmedzenia pre poľnohospodárov a spotrebiteľov. Komisia 

poznamenáva, že text právneho predpisu treba vykladať v súlade so zmluvou, a to 

najmä pokiaľ ide o možnosť Komisie a vnútroštátnych orgánov na ochranu 

hospodárskej súťaže zasiahnuť, ak sa organizácia výrobcov pokrývajúca veľkú časť trhu 

snaží obmedziť slobodu konania jeho členov. Komisia ľutuje, že táto možnosť nie je v 

právnom texte jasne zaručená.“ 

 

 

 


