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6.3.2013 B7-0081/143 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  143 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v mene skupiny S&D 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ma (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 ma) „agrolesníctvo“: výrobný systém, 
v ktorom stromy a pestované alebo 
spásané rastliny rastú spoločne na 
rovnakých pozemkoch alebo na ich 
okraji; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/144 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  144 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v mene skupiny S&D 
Alyn Smith 
v mene skupiny Verts/ALE 
Marit Paulsen 
v mene skupiny ALDE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 29 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Agro-environmentálne operácie súvisiace 
s klímou  

Agro-environmentálne operácie súvisiace 
s klímou  

1. Členské štáty poskytnú podporu v rámci 
tohto opatrenia na celom svojom území v 
súlade so svojimi národnými, regionálnymi 
alebo miestnymi osobitnými potrebami a 
prioritami. Začlenenie tohto opatrenia do 
programov rozvoja vidieka je povinné.  

1. Členské štáty poskytnú podporu v rámci 
tohto opatrenia na celom svojom území v 
súlade so svojimi národnými, regionálnymi 
alebo miestnymi osobitnými potrebami a 
prioritami. Toto opatrenie je zamerané na 
ochranu, ako aj podporu potrebných 
zmien v poľnohospodárskych postupoch, 
ktoré pozitívne prispievajú k ochrane 
životného prostredia a klímy. Jeho 
začlenenie do programov rozvoja vidieka 
je povinné.  

2. Agroenvironmentálne platby súvisiace s 
klímou sa poskytujú poľnohospodárom, 
skupinám poľnohospodárov alebo 
skupinám poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, ktorí sa dobrovoľne 
zaviažu vykonávať na poľnohospodárskej 
pôde operácie pozostávajúce z jedného 
alebo viacerých agroenvironmentálnych 
záväzkov súvisiacich s klímou. Na účely 

2. Agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou sa poskytujú poľnohospodárom, 
skupinám poľnohospodárov alebo 
skupinám poľnohospodárov a iných 
pôdohospodárov, ktorí sa dobrovoľne 
zaviažu vykonávať na poľnohospodárskej 
pôde alebo na pôde vhodnej na 
poľnohospodárske účely operácie 
pozostávajúce z jedného alebo viacerých 
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dosiahnutia environmentálnych cieľov sa 
v riadne odôvodnených prípadoch môžu 
agroenvironmentálne platby súvisiace 
s klímou poskytnúť iným pôdohospodárom 
alebo skupinám iných pôdohospodárov.  

agroenvironmentálnych záväzkov 
súvisiacich s klímou. 
Agroenvironmentálne programy sa 
zameriavajú na príklady najlepších 
postupov (podľa „zásady priekopníctva“) 
vrátane tých, ktoré sa týkajú 
obhospodarovania pôdy, hospodárenia 
s vodou, biodiverzity, kolobehu živín 
a zachovania ekosystémov, 
a uprednostňujú sa v nich investície do 
týchto metód. Súčasťou programov je 
úsilie o šírenie najlepších postupov na 
celom území, ktorého sa program týka. 
Klimatické systémy môžu byť zamerané 
na zlepšenie výkonnosti celého 
poľnohospodárskeho podniku alebo 
systému poľnohospodárskych podnikov 
v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov. Na účely dosiahnutia 
environmentálnych cieľov sa v riadne 
odôvodnených prípadoch môžu 
agroenvironmentálne platby súvisiace s 
klímou poskytnúť iným pôdohospodárom 
alebo skupinám iných pôdohospodárov.  

3. Agroenvironmentálne platby súvisiace s 
klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 
HR/2012 a ďalších príslušných povinností 
stanovených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných 
minimálnych požiadaviek pre používanie 
hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a 
iných príslušných povinných požiadaviek 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Všetky takéto povinné 
požiadavky sa identifikujú v programe.  

3. Agroenvironmentálne platby súvisiace s 
klímou sa vzťahujú iba na tie záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 
HR/2012 a všetkých príslušných povinností 
stanovených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných 
minimálnych požiadaviek pre používanie 
hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a 
iných príslušných povinných požiadaviek 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Všetky takéto povinné 
požiadavky sa identifikujú v programe.  

4. Členské štáty vynaložia úsilie, aby 
osobám prijímajúcim záväzky vykonať 
operácie v rámci tohto opatrenia poskytli 
znalosti a informácie potrebné na ich 
vykonanie aj tak, že im poskytnú odborné 
poradenstvo súvisiace so záväzkami 
a/alebo podmienia podporu v rámci tohto 
opatrenia príslušným odborným 

4. Členské štáty vynaložia úsilie, aby 
osobám prijímajúcim záväzky vykonať 
operácie v rámci tohto opatrenia poskytli 
znalosti a informácie potrebné na ich 
vykonanie aj tak, že im poskytnú odborné 
poradenstvo súvisiace so záväzkami 
a/alebo podmienia podporu v rámci tohto 
opatrenia príslušným odborným 



 

AM\929544SK.doc  PE503.602v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

vzdelávaním. vzdelávaním.  

5.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa 
prijmú na obdobie piatich až siedmich 
rokov. V prípade potreby sa však s cieľom 
dosiahnuť alebo udržať cieľové 
environmentálne výhody môžu členské 
štáty vo svojich programoch rozvoja 
vidieka určiť dlhšie obdobie pre osobitné 
druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich 
ročné predĺženie po uplynutí počiatočného 
obdobia.  

5.  Záväzky v rámci tohto opatrenia sa 
prijmú na obdobie piatich až siedmich 
rokov. V prípade potreby sa však s cieľom 
dosiahnuť alebo udržať cieľové 
environmentálne výhody môžu členské 
štáty vo svojich programoch rozvoja 
vidieka určiť dlhšie obdobie pre osobitné 
druhy záväzkov aj tak, že stanovia ich 
ročné predĺženie po uplynutí počiatočného 
obdobia. V prípade nových záväzkov, ktoré 
priamo nadväzujú na záväzok vykonaný 
v počiatočnom období, môžu členské štáty 
vo svojich programoch rozvoja vidieka 
stanoviť kratšie obdobie. 

6. Platby sa poskytujú ročne a príjemcom 
kompenzujú všetky alebo časť 
dodatočných nákladov a ušlých príjmov v 
dôsledku prijatých záväzkov. Ak je 
potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady 
do výšky 20 % prémie vyplatenej za 
agroenvironmentálne záväzky súvisiace 
s klímou. Ak záväzky prijímajú skupiny 
poľnohospodárov, maximálna úroveň je 
30 %.  

6. Platby sa poskytujú ročne a príjemcom 
kompenzujú všetky alebo časť 
dodatočných nákladov a ušlých príjmov v 
dôsledku prijatých záväzkov. Ak je 
potrebné, môžu kryť aj transakčné náklady 
do výšky 20 % prémie vyplatenej za 
agroenvironmentálne záväzky súvisiace 
s klímou. Ak sú záväzky súčasťou 
kolektívneho opatrenia, maximálna úroveň 
je 30 %.  

 Podpora z EPFRV sa neudelí v prípade 
záväzkov uvedených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012. 

 6a. V prípade operácií na ochranu 
životného prostredia môžu členské štáty 
v riadne odôvodnených prípadoch 
odchylne od odseku 6 poskytnúť podporu 
ako paušálnu alebo jednorazovú platbu 
na jednotku, keď ide o záväzky vzdať sa 
komerčného využívania určitých oblastí. 
Takáto podpora sa vypočíta na základe 
vzniknutých dodatočných nákladov 
a ušlého príjmu. 

7. Ak sa na účely zabezpečenia účinného 
uplatňovania opatrenia vyžaduje, členské 
štáty môžu na výber príjemcov použiť 
postup uvedený v článku 49 ods. 3.  

7. Ak sa na účely zabezpečenia účinného 
uplatňovania opatrenia vyžaduje, členské 
štáty môžu na výber príjemcov použiť 
postup uvedený v článku 49 ods. 3.  

8. Podpora sa obmedzuje na maximálnu 
sumu stanovenú v prílohe I.  

8. Podpora sa obmedzuje na maximálnu 
sumu stanovenú v prílohe I.  



 

AM\929544SK.doc  PE503.602v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje 
žiadna podpora za záväzky, na ktoré sa 
vzťahuje opatrenie ekologického 
poľnohospodárstva.  

V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje 
žiadna podpora za záväzky, na ktoré sa 
vzťahuje opatrenie ekologického 
poľnohospodárstva.  

9. V prípade operácií, na ktoré sa 
nevzťahujú ustanovenia podľa odsekov 1 
až 8, sa môže podpora poskytnúť na účely 
zachovania genetických zdrojov v 
poľnohospodárstve.  

9. V prípade operácií, na ktoré sa 
nevzťahujú ustanovenia podľa odsekov 1 
až 8, sa môže podpora poskytnúť na účely 
zachovania, udržateľného využívania 
a rozvoja genetických zdrojov 
v poľnohospodárstve.  

10. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 90, 
pokiaľ ide o ročné predĺženie záväzkov po 
počiatočnom období operácie, podmienky 
uplatniteľné na záväzky rozšíriť chov 
hospodárskych zvierat alebo riadiť chov 
hospodárskych zvierat odlišným 
spôsobom, obmedziť hnojivá, prípravky na 
ochranu rastlín alebo iné vstupy, chovať 
miestne plemená, ktorých chov je 
ohrozený, alebo zachovať genetické zdroje 
rastlín, ako aj pokiaľ ide o vymedzenie 
oprávnených operácií podľa odseku 9.  

10. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 90, 
pokiaľ ide o ročné predĺženie záväzkov po 
počiatočnom období operácie, podmienky 
uplatniteľné na záväzky rozšíriť chov 
hospodárskych zvierat alebo riadiť chov 
hospodárskych zvierat odlišným 
spôsobom, obmedziť hnojivá, prípravky na 
ochranu rastlín alebo iné vstupy, chovať 
miestne plemená, ktorých chov je 
ohrozený, alebo zachovať genetické zdroje 
rastlín, ako aj pokiaľ ide o vymedzenie 
oprávnených operácií podľa odseku 9.  

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/145 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  145 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v mene skupiny S&D 
Alyn Smith 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 30 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Podpora sa poskytuje iba na záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 
HR/2012, príslušných minimálnych 
požiadaviek pre používanie hnojív a 
prípravkov na ochranu rastlín a iných 
príslušných povinných požiadaviek 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Všetky takéto požiadavky sa 
identifikujú v programe. 

2. Podpora sa poskytuje iba na záväzky, 
ktoré presahujú rámec príslušných 
povinných noriem ustanovených podľa 
kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 
HR/2012, príslušných povinností 
stanovených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012, príslušných 
minimálnych požiadaviek na používanie 
hnojív a prípravkov na ochranu rastlín 
a iných príslušných povinných požiadaviek 
ustanovených vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Všetky takéto požiadavky sa 
identifikujú v programe. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/146 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  146 
Luis Manuel Capoulas Santos 
v mene skupiny S&D 
Alyn Smith 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Mandát na medziinštitucionálne rokovania vo forme  B7-0081/2013 
legislatívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní a mandáte na medziinštitucionálne 
rokovania o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
(COM(2011)0627 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Návrh nariadenia 
Článok 31 – odsek 3 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Podpora pre poľnohospodárov, spojená 
so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES 
sa poskytuje iba v súvislosti so 
znevýhodnením v dôsledku požiadaviek, 
ktoré prekračujú dobrý poľnohospodársky 
a environmentálny stav, ustanovených v 
článku 94 a prílohe II k nariadeniu Rady 
(EÚ) č. HR/2012. 

3. Podpora pre poľnohospodárov, spojená 
so smernicami 92/43/EHS a 2009/147/ES 
sa poskytuje iba v súvislosti so 
znevýhodnením v dôsledku požiadaviek, 
ktoré prekračujú dobrý poľnohospodársky 
a environmentálny stav, ustanovených 
v článku 94 a prílohe II k nariadeniu Rady 
(EÚ) č. HR/2012, a príslušných povinností 
stanovených v kapitole 2 hlavy III 
nariadenia (EÚ) č. DP/2012. 
V programoch rozvoja vidieka sa môžu 
uviesť osobitné ustanovenia pre prípady, 
keď tieto povinnosti nie sú v príslušnom 
podniku v súlade s cieľmi uvedených 
smerníc. 

Or. en 

 
 


