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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Zo skúseností získaných 
z implementácie nariadenia Rady (ES) č. 
1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým 
sa stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov, a ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 
2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť.
Malo by sa najmä rozšíriť oddelenie 
priamej podpory a zjednodušiť fungovanie 
režimu jednotných platieb. Treba tiež 
poznamenať, že nariadenie (ES) č. 
1782/2003 sa podstatne zmenilo a doplnilo 
od jeho nadobudnutia účinnosti. Z hľadiska 
tohto vývoja a v záujme jasnosti by sa 
malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(1) Zo skúseností získaných 
z implementácie nariadenia Rady (ES) 
č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým 
sa stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) 
č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) 
č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) 
č. 2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť.
Malo by sa najmä výrazne rozšíriť 
oddelenie priamej podpory s cieľom 
dosiahnuť úplné oddelenie, ktoré by sa 
malo posudzovať od prípadu k prípadu,
a zjednodušiť fungovanie režimu 
jednotných platieb. Treba tiež poznamenať, 
že nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa 
podstatne zmenilo a doplnilo od jeho 
nadobudnutia účinnosti. Z hľadiska tohto 
vývoja a v záujme jasnosti by sa malo 
zrušiť a nahradiť novým nariadením.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zo skúseností získaných z implementácie 
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. 
septembra 2003, ktorým sa stanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov, a ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 
1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 
1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 
2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť.
Malo by sa najmä rozšíriť oddelenie 
priamej podpory a zjednodušiť fungovanie 
režimu jednotných platieb. Treba tiež 
poznamenať, že nariadenie (ES) č. 
1782/2003 sa podstatne zmenilo a doplnilo 
od jeho nadobudnutia účinnosti. Z hľadiska 
tohto vývoja a v záujme jasnosti by sa 
malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

Zo skúseností získaných z implementácie 
nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. 
septembra 2003, ktorým sa stanovujú 
spoločné pravidlá režimov priamej 
podpory v rámci Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93,
(ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) 
č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) 
č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) 
č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) 
č. 2529/2001, vyplýva, že niektoré prvky 
mechanizmu podpory je potrebné upraviť.
Mohlo by sa najmä rozšíriť oddelenie 
priamej podpory a zjednodušiť fungovanie 
režimu jednotných platieb. Treba tiež 
poznamenať, že nariadenie (ES) 
č. 1782/2003 sa podstatne zmenilo 
a doplnilo od jeho nadobudnutia účinnosti.
Z hľadiska tohto vývoja a v záujme 
jasnosti by sa malo zrušiť a nahradiť 
novým nariadením.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že na poľnohospodárov, 
ktorí nedodržia určité požiadavky v oblasti 
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zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a blaha
zvierat, budú podliehať zníženiu priamej 
podpory alebo vylúčeniu z nároku na ňu.
Tento systém „krížového plnenia“ 
predstavuje neoddeliteľnú súčasť podpory 
Spoločenstva na základe priamych platieb, 
a preto by sa mal zachovať. Zo skúseností 
však vyplynulo, že mnoho požiadaviek 
v rámci krížového plnenia sa netýka 
dostatočne poľnohospodárskej činnosti 
alebo poľnohospodárskej pôdy, alebo sa 
týka skôr vnútroštátnych orgánov ako 
poľnohospodárov. Je preto vhodné upraviť 
rámec pôsobnosti krížového plnenia.

zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a dobrých
životných podmienok zvierat, sa uplatní 
zníženie priamej podpory alebo vylúčenie
z nároku na ňu. Tento systém „krížového 
plnenia“ predstavuje neoddeliteľnú súčasť 
podpory Spoločenstva na základe priamych 
platieb, a preto by sa mal zachovať. Zo 
skúseností však vyplynulo, že mnoho 
požiadaviek v rámci krížového plnenia sa 
netýka dostatočne poľnohospodárskej 
činnosti alebo poľnohospodárskej pôdy, 
alebo sa týka skôr vnútroštátnych orgánov 
ako poľnohospodárov. Zároveň si 
nedostatok vody a zmena klímy vyžadujú 
nový prístup, pokiaľ ide o všetky 
poľnohospodárske postupy súvisiace so 
sociálnymi a environmentálnymi 
potrebami. Je preto vhodné upraviť rámec 
pôsobnosti krížového plnenia a zároveň 
zjednodušiť postup a zabrániť ďalšiemu 
byrokratickému zaťaženiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Urszula Krupa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou 
v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou sa v niektorých oblastiach stáva 
vo zvýšenej miere problémom. Je preto tiež 
vhodné posilniť existujúci rámec 
Spoločenstva pre dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav s cieľom chrániť vodu 
pred znečistením a odtokom a riadiť 
používanie vody.

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou 
v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou sa na čoraz väčšom území 
Spoločenstva stáva vo zvýšenej miere 
problémom. Je preto tiež vhodné posilniť 
existujúci rámec Spoločenstva pre dobrý 
poľnohospodársky a ekologický stav 
s cieľom zvýšiť úroveň zadržiavania vody,
chrániť vodu pred znečistením a odtokom 
a racionálne riadiť používanie vody.

Or. pl



PE409.675v01-00 6/35 AM\735203SK.doc

SK

Odôvodnenie

Narastajúci nedostatok vody, ktorý sa týka aj obrábaných plôch, sa stáva jedným z hlavných 
environmentálnych problémov na území Spoločenstva. 

Nedostatok ráznych opatrení zameraných na zvýšenie úrovne zadržiavania vody a na 
racionalizáciu využívania vody môže viesť k vážnym narušeniam v poľnohospodárskom 
sektore, ako aj k zmenám prírodného životného prostredia na jeho území, ktoré bude ťažké 
zvrátiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Donato Tommaso Veraldi, Vittorio Prodi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou 
v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou sa v niektorých oblastiach stáva 
vo zvýšenej miere problémom. Je preto tiež 
vhodné posilniť existujúci rámec 
Spoločenstva pre dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav s cieľom chrániť vodu 
pred znečistením a odtokom a riadiť 
používanie vody.

(4) Ochrana vody a hospodárenie s vodou 
v súvislosti s poľnohospodárskou 
činnosťou sa v niektorých oblastiach stáva 
vo zvýšenej miere problémom. Je preto tiež 
vhodné posilniť existujúci rámec 
Spoločenstva pre dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav s cieľom chrániť vodu 
pred znečistením a odtokom a riadiť 
používanie vody prostredníctvom lepších 
systémov riadenia poľnohospodárskej 
výroby a hospodárenia s vodou. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na dosiahnutie lepšej rovnováhy medzi 
nástrojmi politiky určenými na podporu 
trvalo udržateľného poľnohospodárstva 
a nástrojmi určenými na podporu rozvoja 
vidieka bol nariadením (ES) č. 1782/2003 
zavedený systém povinného postupného 

 (6) V záujme dosiahnutia lepšej rovnováhy 
medzi nástrojmi politiky určenými na 
podporu trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva a nástrojmi určenými 
na podporu rozvoja vidieka bol nariadením 
(ES) č. 1782/2003 zavedený systém 
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znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania.

povinného postupného znižovania 
priamych platieb („modulácia“). Tento 
systém by sa mal zachovať vrátane 
oslobodenia od platieb do 5 000 EUR od 
jeho uplatňovania s výnimkou prípadu, že 
ohrozí ziskovosť poľnohospodárskych 
podnikov Spoločenstva.

Or. es

Odôvodnenie

Systematické znižovanie priamej podpory, ktorá sa poskytuje poľnohospodárom, by mohlo 
výrazne znížiť ich ziskovosť a ohroziť prežitie mnohých podnikov. Európska únia musí 
v budúcnosti dbať na svoju sebestačnosť v zásobovaní potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Urszula Krupa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) 
č. 1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo bolo ako strana Kjótskeho 
protokolu vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Vzhľadom na závažné 
problémy súvisiace s nedostatkom vody 
a sucha je potrebné ďalej riešiť otázky 
hospodárenia s vodou na území 
Spoločenstva a prijať rázne opatrenia.
Ochrana biologickej rozmanitosti je 
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dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
20101 bude vyžadovať ďalšie úsilie.
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV)2 primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky.
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

naďalej spolu so stabilizáciou 
hospodárenia s vodou závažnou výzvou, 
a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva
na rok 2010, pokiaľ ide o zamedzenie 
úbytku biologickej rozmanitosti na území 
Spoločenstva, nebude možné bez 
vynaloženia ďalšieho úsilia v tejto oblasti.
Toto úsilie by sa malo týkať aj 
dôkladných štrukturálnych zmien 
poľnohospodárskeho modelu 
Spoločenstva, pričom sa využijú 
skúsenosti štátov, ktorých 
poľnohospodárstvo sa opiera o málo 
rozšírený tradičný model 
poľnohospodárskej štruktúry. 
Spoločenstvo preto uznáva potrebu 
venovať pozornosť týmto novým výzvam 
vo svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky.
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

Or. pl

                                               
1 Závery Rady, Brusel 18. 12. 2006, 16164/06.
2 Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).



AM\735203SK.doc 9/35 PE409.675v01-00

SK

Odôvodnenie

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie 
głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub 
marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu 
funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian 
w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz 
niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów 
środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie.

Finančné prostriedky získané
mechanizmom modulácie zavedeným 
nariadením (ES) č. 1782/2003 sa používajú 
na financovanie opatrení patriacich do 
rámca politiky rozvoja vidieka. Od prijatia 
tohto nariadenia bol poľnohospodársky 
sektor vystavený mnohým novým 
a náročným výzvam, akými sú zmena 
klímy, rastúca dôležitosť bioenergie, ako aj 
potreba lepšieho hospodárenia s vodou 
a účinnejšia ochrana biologickej 
rozmanitosti. Európske spoločenstvo bolo 
ako strana Kjótskeho protokolu1 vyzvané, 
aby upravilo svoje politiky z hľadiska 
faktorov súvisiacich so zmenou klímy.
Vzhľadom na závažné problémy týkajúce 
sa nedostatku vody a sucha2je potrebné
ďalej riešiť otázky hospodárenia s vodou.
Ochrana biologickej rozmanitosti je 
naďalej závažnou výzvou, a hoci sa 
dosiahol výrazný pokrok, dosiahnutie cieľa 
Európskeho spoločenstva v oblasti 
biologickej rozmanitosti na rok 2010 bude 

                                               
1 Rozhodnutie Rady 2002/358/ES (Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1).
2 Závery Rady, Luxemburg 30.10.2007, 13888/07.
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Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo 
svojich politikách. V oblasti 
poľnohospodárstva predstavujú programy 
rozvoja vidieka prijaté na základe 
nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti rozvoja 
vidieka v iných oblastiach, je potrebné 
sprístupniť dodatočné finančné prostriedky.
Finančné výhľady na obdobie rokov 2007 
až 2013 však nezabezpečujú finančné 
prostriedky na potrebné posilnenie politiky 
rozvoja vidieka Spoločenstva. Za týchto 
okolností je vhodné mobilizovať veľkú 
časť potrebných finančných zdrojov 
zabezpečením postupného väčšieho 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie.

vyžadovať ďalšie úsilie. Spoločenstvo 
uznáva potrebu venovať pozornosť týmto 
novým výzvam vo svojich politikách.
V oblasti poľnohospodárstva predstavujú 
programy rozvoja vidieka prijaté na 
základe nariadenia Rady (ES) č. 1698/2006 
z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) primeraný nástroj na ich 
riešenie. Na to, aby mohli členské štáty 
zodpovedajúcim spôsobom revidovať svoje 
programy rozvoja vidieka bez potreby 
redukovať svoje súčasné činnosti v oblasti 
rozvoja vidieka v iných oblastiach, je 
potrebné sprístupniť dodatočné finančné 
prostriedky. Finančné výhľady na obdobie 
rokov 2007 až 2013 však nezabezpečujú 
finančné prostriedky na potrebné 
posilnenie politiky rozvoja vidieka 
Spoločenstva. Za týchto okolností je 
vhodné mobilizovať veľkú časť potrebných 
finančných zdrojov zabezpečením 
postupného väčšieho znižovania priamych 
platieb prostredníctvom modulácie.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Johannes Blokland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 

(7) Úspory dosiahnuté mechanizmom 
modulácie zavedeným nariadením (ES) č. 
1782/2003 sa používajú na financovanie 
opatrení patriacich do rámca politiky 
rozvoja vidieka. Od prijatia tohto 
nariadenia bol poľnohospodársky sektor 
vystavený mnohým novým a náročným 
výzvam, akými sú zmena klímy, rastúca 
dôležitosť bioenergie, ako aj potreba 
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lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Potrebné je ďalej riešiť 
otázky hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
výzvou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým výzvam vo svojich 
politikách. V oblasti poľnohospodárstva 
predstavujú programy rozvoja vidieka 
prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2006 z 20. septembra 2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) primeraný 
nástroj na ich riešenie. Na to, aby mohli 
členské štáty zodpovedajúcim spôsobom 
revidovať svoje programy rozvoja vidieka 
bez potreby redukovať svoje súčasné 
činnosti rozvoja vidieka v iných oblastiach, 
je potrebné sprístupniť dodatočné finančné 
prostriedky. Finančné výhľady na obdobie 
rokov 2007 až 2013 však nezabezpečujú
finančné prostriedky na potrebné 
posilnenie politiky rozvoja vidieka 
Spoločenstva. Za týchto okolností je 
vhodné mobilizovať veľkú časť potrebných 
finančných zdrojov zabezpečením 
postupného väčšieho znižovania priamych 
platieb prostredníctvom modulácie. 

lepšieho hospodárenia s vodou a účinnejšia 
ochrana biologickej rozmanitosti. Európske 
spoločenstvo ako strana Kjótskeho 
protokolu bolo vyzvané, aby upravilo svoje 
politiky z hľadiska faktorov súvisiacich 
so zmenou klímy. Treba ďalej riešiť otázky 
hospodárenia s vodou na základe 
závažných problémov týkajúcich sa 
nedostatku vody a sucha. Ochrana 
biologickej rozmanitosti zostáva závažnou 
úlohou, a hoci sa dosiahol výrazný pokrok, 
dosiahnutie cieľa Európskeho spoločenstva 
v oblasti biologickej rozmanitosti na rok 
2010 bude vyžadovať ďalšie úsilie. 
Spoločenstvo uznáva potrebu venovať 
pozornosť týmto novým úlohám vo svojich 
politikách. V oblasti poľnohospodárstva 
predstavujú programy rozvoja vidieka 
prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 
1698/2006 z 20. septembra 2005 o podpore 
rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka (EPFRV) primeraný 
nástroj na ich riešenie. Na to, aby mohli 
členské štáty zodpovedajúcim spôsobom 
revidovať svoje programy rozvoja vidieka 
bez potreby redukovať svoje súčasné 
činnosti rozvoja vidieka v iných oblastiach, 
je potrebné sprístupniť dodatočné finančné 
prostriedky. Finančný výhľad na obdobie 
rokov 2007 až 2013 však nezabezpečuje
finančné prostriedky na potrebné 
posilnenie politiky rozvoja vidieka 
Spoločenstva. Za týchto okolností treba
mobilizovať veľkú časť potrebných 
finančných zdrojov zabezpečením 
znižovania priamych platieb 
prostredníctvom modulácie. 

Or. nl

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka je veľmi dôležitou témou. Osobitná úprava nie je potrebná, treba však rozšíriť 
článok 68 (nariadenia Rady 1782/2003). Členské štáty vďaka tomuto článku získavajú 



PE409.675v01-00 12/35 AM\735203SK.doc

SK

možnosť presmerovať časť podpory príjmov napríklad do ekologického poľnohospodárstva. 
Pritom kontrola výdavkov lepšie upravená v prvom pilieri než v druhom pilieri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Johannes Blokland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Zvýšené sadzby povinnej modulácie 
musia zohľadniť tie členské štáty, ktoré sa 
rozhodli uplatniť systém dobrovoľnej 
modulácie. Je potrebné zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie 
Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, 
ktorým sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej 
modulácie priamych platieb ustanovených 
v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov.

(10) Sadzby povinnej modulácie musia 
zohľadniť tie členské štáty, ktoré sa 
rozhodli uplatniť systém dobrovoľnej 
modulácie. Zodpovedajúcim spôsobom 
treba zmeniť a doplniť nariadenie Rady 
(ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007, ktorým 
sa stanovujú pravidlá dobrovoľnej 
modulácie priamych platieb ustanovených 
v nariadení (ES) č. 1782/2003, ktorým sa 
stanovujú spoločné pravidlá režimov 
priamej podpory v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa 
zavádzajú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov. 

Or. nl

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka je veľmi dôležitou témou. Osobitná úprava nie je potrebná, treba však rozšíriť 
článok 68 (nariadenia Rady 1782/2003). Členské štáty vďaka tomuto článku získavajú 
možnosť presmerovať časť podpory príjmov napríklad do ekologického poľnohospodárstva. 
Pritom kontrola výdavkov lepšie upravená v prvom pilieri než v druhom pilieri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 (11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 
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percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným 
v nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré 
sa vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho 
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili.

znížení stanovených v tomto nariadení by 
sa mali rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž osobitné
opatrenia, financované časťou súm, ktoré 
sa vytvorili moduláciou. Sumy získané 
uplatnením nových sadzieb modulácie 
a stropov podpory by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Johannes Blokland

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Je však vhodné 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie 
na raž je vhodné stanoviť pre niektoré 
regióny produkujúce raž prechodné 
opatrenia financované časťou súm, ktoré sa 
vytvorili moduláciou. Sumy získané
uplatnením akéhokoľvek ďalšieho
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili. 

(11) Sumy vyplývajúce z uplatnenia 5 
percentuálnych bodov zodpovedajúcich 
modulačným zníženiam stanoveným v 
nariadení (ES) č. 1782/2003 by sa mali 
rozdeliť medzi členské štáty podľa 
objektívnych kritérií. Treba však 
rozhodnúť o tom, že by určité percento 
súm malo zostať v členských štátoch, kde 
boli vytvorené. So zreteľom na štrukturálne 
úpravy vyplývajúce zo zrušenia intervencie
na raž treba stanoviť pre niektoré regióny 
produkujúce raž prechodné opatrenia 
financované časťou súm, ktoré sa vytvorili 
moduláciou. Sumy získané uplatnením 
modulačného zníženia by však mali zostať 
k dispozícii členským štátom, v ktorých sa 
vytvorili. 
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Or. nl

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka je veľmi dôležitou témou. Osobitná úprava nie je potrebná, treba však rozšíriť 
článok 68 (nariadenia Rady 1782/2003). Členské štáty vďaka tomuto článku získavajú 
možnosť presmerovať časť podpory príjmov napríklad do ekologického poľnohospodárstva. 
Pritom kontrola výdavkov lepšie upravená v prvom pilieri než v druhom pilieri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Všetky existujúce priame platby by 
sa mali do roku 2013 postupne zrušiť. Do 
tej doby by sa mala poľnohospodárom 
udeľovať podpora na verejné služby, 
ktoré poskytujú, ako posilňovanie 
biodiverzity a hospodárenie s vodou, a za 
dosiahnuté výsledky v oblasti životného 
prostredia, dobrých životných podmienok 
zvierat a bezpečnosti potravín.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárov treba podporovať, aby reagovali na trh. Priame dotácie narúšajú trh 
a podstatným spôsobom vyčerpávajú prostriedky Spoločenstva. Riadenie životného prostredia 
možno najlepšie zabezpečiť prostredníctvom druhého piliera.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Prvý pilier SPP by sa mal 
v budúcnosti zachovať, aby sa zaručila 
kľúčová úloha poľnohospodára ako 
hnacej sily hospodárstva mnohých 
vidieckych regiónov, ako strážcu krajiny 
a ručiteľa vysokých noriem bezpečnosti 
potravín, ktoré požaduje Európska únia.

Or. es

Odôvodnenie

Systematické znižovanie priamej podpory, ktorá sa poskytuje poľnohospodárom, by mohlo 
výrazne znížiť ich ziskovosť a ohroziť prežitie mnohých podnikov. Európska únia musí 
v budúcnosti dbať na svoju sebestačnosť v zásobovaní potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie prináša výrobcom 
pružnosť pri rozhodovaní, čo im umožňuje
prijímať výrobné rozhodnutia na základe 
ziskovosti a reakcie trhu. To sa týka najmä 

(30) Nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým 
sa zaviedol režim oddelených jednotných 
platieb, umožnilo členským štátom vylúčiť 
niektoré platby z tohto režimu. Súčasne sa 
v článku 64 ods. 3 tohto nariadenia 
ustanovila možnosť prehodnotenia 
voliteľných alternatív ustanovených 
v oddieloch 2 a 3 kapitoly 5 hlavy III 
z hľadiska trhového a štrukturálneho 
vývoja. Z analýzy príslušných skúseností 
vyplýva, že oddelenie by mohlo výrobcom 
priniesť pružnosť pri rozhodovaní 
a umožniť im tak prijímať výrobné 
rozhodnutia na základe ziskovosti a reakcie 
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sektora plodín na ornej pôde, chmeľu 
a semien a v určitej miere aj sektora 
hovädzieho mäsa. Čiastočne viazané 
platby v týchto sektoroch by sa preto mali 
začleniť do režimu jednotných platieb. Na 
to, aby sa poľnohospodári v odvetví 
hovädzieho mäsa postupne prispôsobili 
novému režimu podpory, je potrebné 
stanoviť postupné začlenenie osobitnej 
prémie na samce zvierat a prémie za 
zabitie do režimu. Keďže čiastočne viazané 
platby v odvetví ovocia a zeleniny sa 
zaviedli len nedávno a len ako prechodné 
opatrenie, nie je potrebné prehodnocovať 
tieto režimy.

trhu. Členským štátom, ktoré sa tak 
rozhodnú, by sa preto malo umožniť, aby 
pokračovali v oddeľovaní podpory. Keďže 
čiastočne viazané platby v odvetví ovocia 
a zeleniny sa zaviedli len nedávno a len 
ako prechodné opatrenie, nie je potrebné 
prehodnocovať tieto režimy.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Pokiaľ však ide o dojčiace kravy 
a sektor oviec a kôz, zdá sa, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre 
poľnohospodárstva v určitých regiónoch, 
najmä ak poľnohospodári nemôžu využiť 
iné ekonomické alternatívy. Za daných 
okolností by členské štáty mali mať 
možnosť zachovať viazanú podporu na 
súčasnej úrovni, alebo v prípade 
dojčiacich kráv na nižšej úrovni. V tom 
prípade by sa malo osobitne stanoviť, aby 
sa dodržiavali požiadavky identifikácie 
a registrácie stanovené nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1760/2000 a nariadením Rady (ES) č. 
21/20041, najmä s cieľom zabezpečiť 
sledovateľnosť zvierat.

(31) Zdá sa však, že udržiavanie 
minimálnej úrovne poľnohospodárskej 
výroby môže byť ešte stále potrebné pre
rovnováhu niektorých sektorov 
a pre poľnohospodárstva v určitých 
regiónoch, najmä ak poľnohospodári 
nemôžu využiť iné ekonomické alternatívy.
Za daných okolností by členské štáty mali 
mať možnosť zachovať viazanú podporu 
na súčasnej úrovni.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.
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Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 20 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať na poistné, ktoré 
poľnohospodári platia za 
poľnohospodárske poistenie, ako aj 
financovať finančné náhrady za niektoré 
hospodárske straty v prípade chorôb zvierat 
alebo rastlín. Na účel dodržiavania 
medzinárodných záväzkov Spoločenstva 
by zdroje, ktoré možno použiť na 
akékoľvek opatrenia viazanej podpory, 
mali byť obmedzené na vhodnú úroveň. 
Zodpovedajúcim spôsobom by sa mali 
stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poľnohospodárske
poistenie a na náhrady súvisiace 
s chorobami zvierat alebo rastlín.

Or. es



PE409.675v01-00 18/35 AM\735203SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 10 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať k poistnému, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 5 % na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu 
a odbyt poľnohospodárskych výrobkov. 
Osobitná podpora by mala byť dostupná aj 
na tlmenie dôsledkov postupného rušenia 
kvót na mlieko a oddelenia podpory 
v osobitne citlivých odvetviach. Vzhľadom 
na rastúcu dôležitosť účinného riadenia 
rizík by členské štáty mali mať možnosť 
finančne prispievať na poistné, ktoré 
poľnohospodári platia za poistenie plodín, 
ako aj financovať finančné náhrady za 
niektoré hospodárske straty v prípade 
chorôb zvierat alebo rastlín. Na účel 
dodržiavania medzinárodných záväzkov 
Spoločenstva by zdroje, ktoré možno 
použiť na akékoľvek opatrenia viazanej 
podpory, mali byť obmedzené na vhodnú 
úroveň. Zodpovedajúcim spôsobom by sa 
mali stanoviť podmienky uplatniteľné na 
finančné príspevky na poistenie plodín a na 
náhrady súvisiace s chorobami zvierat 
alebo rastlín.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci možností treba minimalizovať rozdiely medzi členskými štátmi. Hoci je potrebné 
umožniť členským štátom flexibilitu v poskytovaní pomoci konkrétnym sektorom v konkrétnom 
čase, treba sa vyhnúť rozporom medzi členskými štátmi.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Vzhľadom na rastúcu dôležitosť 
účinného riadenia rizík by členské štáty 
mali mať možnosť finančne prispievať 
na poistné, ktoré poľnohospodári platia 
za poľnohospodárske poistenie, ako aj 
financovať finančné náhrady za niektoré 
hospodárske straty v prípade chorôb 
zvierat.

Or. es

Odôvodnenie

Platné poľnohospodárske poistenie sa nevzťahuje výlučne na plodiny; rovnako zahŕňa 
poistenie dobytka, na ktoré by sa nemalo zabúdať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Oddelenie priamej podpory 
a zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali 
v roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) č. 
1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli 
v roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, možno v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 

(36) Oddelenie priamej podpory 
a zavedenie režimu jednotných platieb 
predstavovali dôležité prvky procesu 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. Viaceré dôvody však vyžadovali 
v roku 2003 zachovanie osobitnej podpory 
pre mnohé plodiny. Skúsenosti získané 
implementáciou nariadenia (ES) 
č. 1782/2003 spolu s vývojom trhovej 
situácie naznačujú, že režimy, ktoré boli 
v roku 2003 ponechané mimo režim 
jednotných platieb, by podľa výberu 
členského štátu bolo možné v súčasnosti 
integrovať do tohto režimu na podporu 
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udržateľného poľnohospodárstva. To je 
prípad najmä sektora olivového oleja, kde 
sa viazaná podpora uplatňovala len 
okrajovo. Týka sa to aj platieb za pšenicu 
tvrdú, bielkovinové plodiny, ryžu, zemiaky 
na výrobu škrobu a orechy, kde znižujúca 
sa účinnosť zostávajúcich viazaných 
platieb podporuje možnosť oddelenia. Aj 
v prípade ľanu je vhodné zrušiť podporu 
na spracovanie a začleniť príslušné sumy 
do režimu jednotných platieb. Pokiaľ ide 
o ryžu, sušené krmivo, zemiaky na výrobu 
škrobu a ľan, malo by sa stanoviť 
prechodné obdobie na zabezpečenie ich čo 
najhladšieho prechodu na oddelenú 
podporu. Pokiaľ ide o orechy, členským 
štátom by sa malo povoliť naďalej 
vyplácať vnútroštátnu časť pomoci 
spôsobom viazaným na produkciu 
s cieľom tlmiť vplyv oddelenia.

výraznejšie trhovo orientovaného a trvalo 
udržateľného poľnohospodárstva. 

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) V dôsledku integrácie nových režimov 
do režimu jednotných platieb by sa mal 
stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. V prípade orechov, zemiakov 
na výrobu škrobu, ľanu a sušeného 
krmiva by toto zvýšenie malo byť 
poskytnuté na základe podpory, ktorú 
poľnohospodári dostali v posledných 
rokoch. V prípade integrácie platieb, ktoré 
boli doteraz čiastočne vylúčené z režimu 
jednotných platieb, by členské štáty mali 
mať možnosť voľby používať pôvodné 
referenčné obdobia.

(37) V dôsledku možnej integrácie nových 
režimov do režimu jednotných platieb by 
sa mal stanoviť výpočet novej úrovne 
individuálnej podpory príjmov v rámci 
tohto režimu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) režimy podpory pre poľnohospodárov, 
ktorí vyrábajú ryžu, zemiaky na výrobu 
škrobu, bavlnu, cukor, ovocie a zeleninu, 
ovčie a kozie mäso a bravčové a teľacie 
mäso,

d) režimy podpory pre poľnohospodárov, 
ktorí vyrábajú ryžu, bielkovinové plodiny,
sušené krmivo, zemiaky na výrobu škrobu, 
bavlnu, cukor, ovocie a zeleninu, orechy,
tabak, ovčie a kozie mäso a hovädzie
a teľacie mäso,

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Roberto Musacchio

Návrh nariadenia
Článok 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „poľnohospodár“ je fyzická alebo 
právnická osoba alebo skupina fyzických 
alebo právnických osôb bez ohľadu na 
právnu formu skupiny a jej členov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých poľnohospodársky podnik sa 
nachádza na území Spoločenstva, podľa
článku 299 zmluvy, a ktoré vykonávajú 
poľnohospodársku činnosť,

(a) „poľnohospodár“ je fyzická alebo 
právnická osoba alebo skupina fyzických 
alebo právnických osôb bez ohľadu na 
právnu formu skupiny a jej členov podľa 
vnútroštátnych právnych predpisov, 
ktorých poľnohospodársky podnik sa 
nachádza na území Spoločenstva, ako je 
stanovené v článku 299 zmluvy, a ktoré 
vykonávajú poľnohospodársku činnosť ako 
hlavný zdroj príjmov,

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, že dotácie sa budú udeľovať fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré 
budú schopné udržiavať sociálno-hospodársku sieť, najmä v niektorých vidieckych oblastiach, 
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a chrániť životné prostredie správnym vykonávaním poľnohospodárskej činnosti, ktorá 
predstavuje ich hlavný príjem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Urszula Krupa

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) životné prostredie, b) stav prírodného životného prostredia,

Or. pl

Odôvodnenie

Pojem životné prostredie je v zmysle požiadavky týkajúcej sa správy nejasný. Kľúčovým 
kritériom je „stav prírodného životného prostredia“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia uskutoční v roku 2009 
podrobnú revíziu s cieľom určiť, akým 
spôsobom možno v poľnohospodárskom 
sektore znížiť emisie skleníkových plynov, 
a poskytnúť tak pevný vedecký dôkaz na 
podporu budúcich návrhov.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci poľnohospodárskeho sektora sa už vyvíja veľké úsilie na znižovanie jeho vplyvu na 
životné prostredie. Ešte pred predložením nových návrhov treba prostredníctvom dôkladného 
vedeckého výskumu ustanoviť, ako, prečo a kde sa vyžaduje stanovenie nariadení a cieľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Komisia zruší do roku 2013 všetky 
vývozné dotácie.

Or. en

Odôvodnenie

Svetová organizácia sa zaviazala, že do roku 2013 zruší všetky vývozné dotácie, a EÚ by 
preto mala usilovať o dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Urszula Krupa

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát sa však môže v riadne 
odôvodnených prípadoch odchýliť od 
prvého pododseku pod podmienkou, že 
prijme opatrenie, aby zabránil značnému 
zníženiu celkovej plochy, ktorú vyčlenil na 
trvalé pasienky.

Členský štát sa však môže v riadne 
odôvodnených prípadoch odchýliť od 
prvého pododseku pod podmienkou, že 
prijme opatrenie, aby zabránil značnému 
zníženiu celkovej plochy, ktorú vyčlenil na 
trvalé pasienky, pričom sa bude opierať 
o zásady ekologickej kompenzácie.

Or. pl

Odôvodnenie

Zásady ekologickej kompenzácie umožňujú vyrovnať straty v dôsledku úbytku pôdy zásadnej 
ekologickej hodnoty. V prípade, že zelené plochy obrábané vyváženým spôsobom plnia 
významnú environmentálnu funkciu, treba v prvom rade zabrániť ich trvalej strate.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Johannes Blokland

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o 5 %:

a) 2009: 7%,
b) 2010: 9%,
c) 2011: 11%,
d) 2012: 13%.

Or. nl

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka je veľmi dôležitou témou. Osobitná úprava nie je potrebná, treba však rozšíriť 
článok 68 (nariadenia Rady 1782/2003). Členské štáty vďaka tomuto článku získavajú 
možnosť presmerovať časť podpory príjmov napríklad do ekologického poľnohospodárstva. 
Pritom kontrola výdavkov lepšie upravená v prvom pilieri než v druhom pilieri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5%
b) 2010: 9 %, b) 2010: 5%
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c) 2011: 11 %, c) 2011: 5%
d) 2012: 13 %. d) 2012: 5%

Or. es

Odôvodnenie

Systematické znižovanie priamej podpory, ktorá sa poskytuje poľnohospodárom, by mohlo 
výrazne znížiť ich ziskovosť a ohroziť prežitie mnohých podnikov. Európska únia musí 
v budúcnosti dbať na sebestačnosť v zásobovaní potravinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

1. Všetky sumy priamych platieb, ktoré sa 
majú poľnohospodárovi poskytnúť 
v danom kalendárnom roku a presahujú 
5 000 EUR, sa až do roku 2012 každý rok 
znižujú o tieto percentá:

a) 2009: 7 %, a) 2009: 5 %,
b) 2010: 9%, b) 2009: 5 %,
c) 2011: 11 %, c) 2009: 5 %,

d) 2012: 13 %. d) 2009: 5 %.

Or. es

Odôvodnenie

a) Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá ustanovenia z uznesenia EP 
z 12. marca 2008, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou.

b) Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá ustanovenia z uznesenia EP 
z 12. marca 2008, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou.

c) Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá ustanovenia z uznesenia EP 
z 12. marca 2008, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou.

d) Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá ustanovenia z uznesenia EP 
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z 12. marca 2008, ktoré bolo prijaté veľkou väčšinou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zníženia uvedené v odseku 1 sa zvyšujú 
pre:

vypúšťa sa

(a) sumy od 100 000 EUR do 199 999 
EUR o 3 percentuálne body,
(b) sumy od 200 000 EUR do 299 999 
EUR o 6 percentuálne body,
(c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie 
o 9 percentuálnych bodov.

Or. en

Odôvodnenie

Platby na plochu by sa mali udeľovať poľnohospodárom ako odmena za dobré riadenie 
životného prostredia každého hektára spravovanej pôdy. Postupná modulácia povedie 
k väčšej byrokracii a väčšie poľnohospodárstva sa rozdelia, čím vytvoria ďalšiu 
administratívnu a finančnú záťaž, a nie celkové zníženie financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zníženia uvedené v odseku 1 sa zvyšujú 
pre:

2. Zníženia uvedené v odseku 1 sa zvyšujú 
pre:

a) sumy od 100 000 EUR do 199 999 EUR 
o 3 percentuálne body,

a) sumy od 100 000 EUR do 199 999 EUR 
o 2 percentuálne body,

b) sumy od 200 000 EUR do 199 999 EUR 
o 6 percentuálnych bodov,

b) sumy od 200 000 EUR do 299 999 EUR 
o 3 percentuálne body,
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c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie 
o 9 percentuálnych bodov.

c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie 
o 4 percentuálne body.

Or. es

Odôvodnenie

a) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

b) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

c) En su Resolución del 12 de marzo, el PE,  por una aplastante mayoría, propuso una 
modulación progresiva con una indicación precisa de los límites máximos, por lo que 
procede reproducir aquí sus orientaciones.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Johannes Blokland

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zníženia uvedené v odseku 1 sa zvyšujú
pre: 

2. Zníženie uvedené v odseku 1 sa zvyšuje
pre:

Or. nl

Odôvodnenie

Rozvoj vidieka je veľmi dôležitou témou. Osobitná úprava nie je potrebná, treba však rozšíriť 
článok 68 (nariadenia Rady 1782/2003). Členské štáty vďaka tomuto článku získavajú 
možnosť presmerovať časť podpory príjmov napríklad do ekologického poľnohospodárstva. 
Pritom kontrola výdavkov lepšie upravená v prvom pilieri než v druhom pilieri.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Roberto Musacchio

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Všetky sumy zodpovedajúce zníženiu 
uvedené v odsekoch 1 a 2 sa použijú 
v rámci druhého piliera výlučne na 
environmentálne ciele, spomedzi ktorých 
by sa mala uprednostniť ochrana pôdy 
a zabezpečenie zdrojov vody. 

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné zdôrazniť, že bývalé priame dotácie by mali byť vo výške zodpovedajúcej miere 
zníženia, ako je stanovené v odsekoch 1 a 2,  venované na environmentálne ciele. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Robert Sturdy

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Sumy zodpovedajúce zníženiu 
o 5 percentuálnych bodov sú 
pridelené príslušným členským 
štátom v súlade s postupom 
podľa článku 128 ods. 2 na 
základe týchto kritérií:

vypúšťa sa

(a) poľnohospodárska plocha,

(b) zamestnanosť 
v poľnohospodárstve,
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(c) hrubý domáci produkt 
(HDP) na obyvateľa 
v parite kúpnej sily.

Každý príslušný členský štát však 
dostane aspoň 80 % celkových 
súm vytvorených v danom 
členskom štáte moduláciou.

Or. en

Odôvodnenie

Platby na plochu by sa mali udeľovať poľnohospodárom ako odmena za dobré riadenie 
životného prostredia každého hektára spravovanej pôdy. Postupná modulácia povedie 
k väčšej byrokracii a väčšie poľnohospodárstva sa rozdelia, čím vytvoria ďalšiu 
administratívnu a finančnú záťaž, a nie celkové zníženie financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Návrh nariadenia
Článok 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akýkoľvek platobný nárok, ktorý nebol 
využitý počas obdobia 2 rokov, sa prevedie 
do vnútroštátnej rezervy, okrem prípadu 
vyššej moci a mimoriadnych okolností 
v zmysle článku 36 ods. 1.

Akýkoľvek platobný nárok, ktorý nebol 
využitý počas obdobia 3 rokov, sa prevedie 
do vnútroštátnej rezervy okrem prípadu 
vyššej moci a mimoriadnych okolností 
v zmysle článku 36 ods. 1. Tieto finančné 
prostriedky sa budú musieť prednostne 
použiť na uľahčenie prístupu mladých 
ľudí k poľnohospodárskej činnosti 
s cieľom zaručiť generačnú výmenu.

Or. es
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Odôvodnenie

Spoločná poľnohospodárska politika nemá takmer žiadne prostriedky na podporu generačnej 
výmeny, ktorá je nevyhnutná na zaručenie pretrvania poľnohospodárstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty sa môžu najneskôr do 1. 
augusta 2009 rozhodnúť, že od roku 2010 
využijú až do 10 % svojich vnútroštátnych 
stropov uvedených v článku 41 na 
poskytnutie podpory poľnohospodárom:

1. Členské štáty sa môžu najneskôr do 
1. augusta 2009 rozhodnúť, že od 
roku 2010 využijú až do 20 % svojich 
vnútroštátnych stropov uvedených 
v článku 41 na poskytnutie podpory 
poľnohospodárom:

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) formou príspevkov na poistné na 
plodiny v súlade s podmienkami 
uvedenými v článku 69,

d) formou príspevkov na 
poľnohospodárske poistenie v súlade 
s podmienkami uvedenými v článku 69,

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) vzájomné fondy pre choroby zvierat 
a rastlín v súlade s podmienkami 
uvedenými v článku 70.

e) vzájomné fondy v súlade s podmienkami 
uvedenými v článku 70.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 69 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poistenie plodín Poľnohospodárske poistenie

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu poskytnúť finančné 
príspevky na poistenie plodín proti škodám 
spôsobeným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami.

1. Členské štáty môžu poskytnúť finančné 
príspevky na poľnohospodárske poistenie 
proti hospodárskym škodám spôsobeným 
prírodnými katastrofami, nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami alebo 
ochoreniami zvierat alebo rastlín.

Na účel tohto článku znamená pojem 
„nepriaznivé poveternostné udalosti“ 
poveternostné podmienky, ktoré možno 
prirovnať k prírodným katastrofám, ako 
napríklad mráz, krupobitie, námraza, dážď 

Na účely tohto článku:
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alebo sucho, a ktoré zničia viac ako 30 % 
priemernej ročnej produkcie príslušného 
poľnohospodára za predchádzajúce 
obdobie troch rokov alebo trojročného 
priemeru za predchádzajúce obdobie 
piatich rokov, okrem najvyššieho 
a najnižšieho údaju.

— „nepriaznivé poveternostné udalosti“ 
znamenajú poveternostné podmienky, 
ktoré možno prirovnať k prírodným 
katastrofám, ako napríklad mráz, 
krupobitie, námraza, dážď alebo sucho, 
a ktoré zničia viac ako 30 % priemernej 
ročnej produkcie príslušného 
poľnohospodára za predchádzajúce 
obdobie troch rokov alebo trojročného 
priemeru za predchádzajúce obdobie 
piatich rokov okrem najvyššieho 
a najnižšieho údaju.

— „hospodárske škody“ sú akékoľvek 
dodatočné náklady, ktoré poľnohospodár 
musel vynaložiť v dôsledku ním prijatých 
mimoriadnych opatrení s cieľom znížiť 
zásobovanie príslušného trhu, alebo 
akákoľvek výrazná strata produkcie. 
Náklady, za ktoré sa môže poskytnúť 
náhrada v súlade s ďalšími 
ustanoveniami Spoločenstva, a náklady 
vyplývajúce z uplatňovania akýchkoľvek 
iných zdravotných a veterinárnych alebo 
fytosanitárnych opatrení sa nepovažujú za 
hospodárske škody.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Finančný príspevok poskytnutý na 
poľnohospodára sa stanoví vo výške 60 % 

2. Finančný príspevok poskytnutý na 
poľnohospodára sa stanoví vo výške 80 % 
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splatného poistného. Členské štáty sa 
môžu rozhodnúť zvýšiť finančný 
príspevok na 70 % so zreteľom na 
poveternostnú situáciu alebo situáciu 
v príslušnom odvetví.

alebo 50 % splatného poistného na základe 
kritérií ustanovených v článku 12 bod 2 
nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2007.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Krytie poistenia plodín je k dispozícii, 
len ak nepriaznivú poveternostnú udalosť 
oficiálne uznal ako takú príslušný orgán 
príslušného členského štátu.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby sa 
finančná náhrada vyplatila 
poľnohospodárom za hospodárske škody 
spôsobené vypuknutím choroby zvierat 
alebo rastlín formou finančných 
príspevkov do vzájomných fondov.

1. Členské štáty môžu zabezpečiť, aby sa 
finančná náhrada vyplatila 
poľnohospodárom za hospodárske škody 
spôsobené prírodnými katastrofami, 
nepriaznivými poveternostnými 
udalosťami alebo ochoreniami zvierat 
alebo rastlín formou finančných 
príspevkov do vzájomných fondov.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „vzájomný fond“ je systém akreditovaný 
členským štátom v súlade s vnútroštátnym 
právom pre poľnohospodárov, členov
fondu, na ich vzájomné poistenie proti 
hospodárskym škodám spôsobeným 
vypuknutím choroby zvierat alebo rastlín, 
pričom sa im v prípade potreby vyplatí 
finančná náhrada,

a) „vzájomný fond“ je systém akreditovaný 
členským štátom v súlade s vnútroštátnym 
právom pre poľnohospodárov, ktorí sú 
členmi fondu, na ich vzájomné poistenie 
proti hospodárskym škodám, ktoré vznikli 
podniku následkom prírodnej katastrofy, 
nepriaznivých poveternostných udalostí 
alebo ochorenia zvierat alebo rastlín, 
pričom sa im v prípade potreby vyplatí 
finančná náhrada,

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. „nepriaznivé poveternostné udalosti“ 
sú poveternostné podmienky, ktoré možno 
prirovnať k prírodným katastrofám, ako 
napríklad mráz, krupobitie, námraza, 
dážď alebo sucho, a ktoré zničia viac ako 
30 % priemernej ročnej produkcie 
príslušného poľnohospodára za 
predchádzajúce obdobie troch rokov alebo 
trojročného priemeru za predchádzajúce 
obdobie piatich rokov okrem najvyššieho 
a najnižšieho údaju.

Or. es
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Žiadny finančný príspevok nepresahuje 
60 % nákladov uvedených v odseku 4. 
Členské štáty sa môžu rozhodnúť zvýšiť 
svoj finančný príspevok na 70 % so 
zreteľom na situáciu príslušného 
odvetvia. Náklady, ktoré nie sú kryté 
finančnými príspevkami, znášajú členovia 
fondu.

5. Žiadny finančný príspevok nepresahuje 
80 % nákladov uvedených v odseku 4. 
Náklady, ktoré nie sú kryté finančnými 
príspevkami, znášajú pridružení 
poľnohospodári.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Inés Ayala Sender

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členské štáty stanovia pravidlá 
zriaďovania a správy vzájomných fondov, 
najmä pravidlá poskytovania 
kompenzačných platieb poľnohospodárom 
v prípade krízy alebo pravidlá spravovania 
a kontroly týchto pravidiel.

7. Členské štáty stanovia pravidlá 
zriaďovania a správy vzájomných fondov, 
najmä pravidlá poskytovania 
kompenzačných platieb poľnohospodárom 
v prípade krízy alebo pravidlá spravovania 
a kontroly týchto pravidiel. Členské štáty 
ešte pred uplatnením týchto pravidiel 
informujú riadiaci výbor jednotnej SOT 
s cieľom koordinovať opatrenia 
uskutočnené na úrovni Spoločenstva.

Or. es
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