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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky poľnohospodársky sektor čelí a aj naďalej bude čeliť závažným výzvam, ako je 
zmena klímy a nedostatok vody. Je veľmi dôležité, aby sa spoločná poľnohospodárska 
politika prispôsobila týmto výzvam. Európske poľnohospodárstvo stále spotrebúva množstvo 
vody, pesticídov, priemyselných hnojív a energie a bez prijatia nevyhnutných opatrení v tom 
bude pokračovať. 

Je ťažké vysvetliť verejnosti, že Európska únia poskytuje priame platby veľkým 
prevádzkam intenzívneho poľnohospodárstva na základe minulých výnosov alebo vlastníctva 
pôdy bez toho, aby od poľnohospodárov požadovala zníženie emisií skleníkových plynov, 
spotreby vody, pesticídov, priemyselných hnojív a energie.

Platby za služby vo verejnom záujme

V novembri minulého roku Komisia predložila svoje oznámenie o „kontrole zdravotného 
stavu“ reformy SPP. Podľa Európskej komisie sa bude spoločná poľnohospodárska politika 
(SPP) radikálne reformovať. Priame platby sa mali podstatne znížiť v prospech posilnenia 
prínosu pre oblasť životného prostredia a zamestnanosti. Bohužiaľ, Komisia vo svojom 
legislatívnom návrhu predloženom v máji tohto roku znížila priame platby len nepatrne. 

Poľnohospodárom by sa nemalo platiť na základe minulých výnosov alebo vlastníctva pôdy, 
ale za služby verejnosti, ktoré poskytujú, ako je napríklad zvyšovanie biodiverzity a 
hospodárenie s vodou, a za výsledky dosiahnuté v oblasti životného prostredia, dobrých 
životných podmienok zvierat a bezpečnosti potravín, ktoré sú nad rámec zákonných 
povinností. Spravodajkyňa preto navrhuje postupné zrušenie všetkých súčasných priamych 
platieb do roku 2020. Zásadou rozpočtu v spoločnej poľnohospodárskej politike by malo byť 
vynakladanie verejných financií na služby vo verejnom záujme.

Kritériá krížového plnenia

Každá forma verejného financovania musí byť podmienená dodržiavaním právnych predpisov 
z oblasti životného prostredia, prírody a dobrých životných podmienok zvierat. Na tento účel 
boli stanovené kritériá krížového plnenia. Spravodajkyňa navrhuje, aby sa tieto kritériá 
posilnili a aby sa do kritérií krížového plnenia doplnili ďalšie ustanovenia o spotrebe vody 
a emisiách skleníkových plynov.

Prax ukázala potrebu posilnenia kontrol a zvýšenia sankcií za nedodržiavanie kritérií 
krížového plnenia. Na zabezpečenie posilnenia kontrol spravodajkyňa navrhuje stanoviť ich 
minimálny počet. Príslušné orgány v členských štátoch by mali ročne kontrolovať aspoň 5 % 
všetkých poľnohospodárskych podnikov.

Zrušenie povinného vyňatia pôdy z produkcie

Komisia navrhuje zrušiť povinné vyňatie pôdy z produkcie. Bude to mať za následok ďalšie 
zníženie biodiverzity, najmä výskytu vtáctva, ako aj iných významných prínosov pre životné 
prostredie. Cieľom Európskej únie je zastaviť do roku 2010 pokles biodiverzity. 
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Nebude to možné, ak sa o to svojím dielom nepričiní aj poľnohospodárstvo. 

Je vedecky dokázané, že vyňatie pôdy z produkcie je pre životné prostredie veľmi prospešné. 
Poskytuje okrem iného prirodzené prostredie pre život voľne žijúcej zveri a zmierňuje 
zaťaženie pôdy a vodných zdrojov v intenzívne obrábaných oblastiach. Zrušenie povinného 
vyňatia pôdy z produkcie bude znamenať stratu týchto výhod. Táto strata by sa mala 
kompenzovať prostredníctvom cielených opatrení v rámci krížového plnenia a v rámci 
politiky rozvoja vidieka. 

Ďalej sa pozdĺž okrajov polí vytvoria nárazníkové ochranné pásma s prirodzenou a kvitnúcou 
vegetáciou a s extenzívne pestovanými plodinami, na ktorých sa nebudú používať žiadne 
pesticídy ani priemyselné hnojivá. Toto opatrenie je dobré nielen na zvýšenie biodiverzity, ale 
jeho výsledkom bude aj čistejšia pôda, a najmä čistejšie podzemné a povrchové vody.    

Zmena klímy

Poľnohospodársky sektor produkuje veľké množstvo skleníkových plynov. Osobitne treba 
podporiť opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie v potravinovom reťazci a opatrenia 
zamerané na prevenciu vzniku poľnohospodárskeho odpadu a jeho recykláciu. 

Osobitnú pozornosť treba venovať intenzívnej živočíšnej výrobe, ktorá produkuje okolo 18 % 
svetových emisií CO2. V každom prípade by sa finančné prostriedky SPP nemali využívať na 
podporu spotreby mäsa, k čomu ešte v súčasnosti dochádza. Čo a koľko človek skonzumuje 
závisí od jeho slobodného rozhodnutia, ale verejné finančné prostriedky by sa nemali 
používať na podporu spotreby produktov, ktoré majú negatívny vplyv na zmenu klímy, 
nedostatok vody a hlad vo svete. 

S cieľom dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov v celom poľnohospodárskom 
sektore predloží Komisia v roku 2009 záväzné legislatívne návrhy zamerané na zníženie 
emisií skleníkových plynov v poľnohospodárskom sektore aspoň o 30 % do roku 2020 
a aspoň o 80 % do roku 2050.

Dobré životné podmienky zvierat

Životné podmienky zvierat by sa mali v poľnohospodárskom sektore podstatne zlepšiť. 
Komisia by mala v roku 2009 predložiť záväzné legislatívne návrhy zamerané na zlepšenie 
životných podmienok zvierat v Európskej únii. V návrhoch bude zahrnuté aj postupné 
zrušenie veľkochovov.

V roku 2007 väčšina Parlamentu hlasovala za zrušenie všetkých dotácií, ktoré sa poskytujú 
chovateľom býkov na býčie zápasy. Komisia a Rada, žiaľ, túto jasnú výzvu Parlamentu 
ignorovali. Býčie zápasy sú krutým športom a Európska únia by ho nemala podporovať. 
Spravodajkyňa preto opakuje výzvu Parlamentu a požaduje zrušenie platieb poskytovaných 
chovateľom býkov na býčie zápasy.

Vývozné dotácie

Vývozné dotácie sú naďalej prekážkou spravodlivého obchodovania v poľnohospodárskom 
sektore. Tieto dotácie často poškodzujú miestne trhy rozvojových krajín. Komisia by ich preto 
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mala do roku 2009 všetky zrušiť. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 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 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 významne rozšíriť 
oddelenie priamej podpory s cieľom 
úplného oddelenia 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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Odôvodnenie
Na dosiahnutie vytýčených cieľov v oblasti životného prostredia vrátane nových výziev je 
potrebné presunúť veľké množstvo finančných prostriedkov z prvého piliera do druhého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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 
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.

(2) V nariadení (ES) č. 1782/2003 sa 
ustanovila zásada, že poľnohospodári, ktorí 
nedodržia určité požiadavky v oblasti 
zdravia verejnosti, zvierat a rastlín, 
ochrany životného prostredia a dobrých 
životných podmienok 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. Nedostatok vody 
a zmena klímy si pritom vyžadujú nové 
kritériá krížového plnenia. Je preto 
vhodné upraviť rámec pôsobnosti 
krížového plnenia. Okrem toho prax 
ukázala potrebu posilnenia kontrol 
a zvýšenia sankcií.

Or. en

Odôvodnenie
Kritériá krížového plnenia by sa mali rozšíriť o kritériá pre oblasť hospodárenia s vodou 
a zmeny klímy. Na zabezpečenie dodržiavania kritérií krížového plnenia je potrebné posilniť 
kontroly a zvýšiť sankcie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Okrem toho s cieľom zabrániť 
opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a 
zabezpečiť, aby sa udržiavala v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave, sa nariadením (ES) č. 1782/2003 
ustanovil rámec Spoločenstva, v ktorom 
členské štáty prijímajú normy 
zohľadňujúce osobitné charakteristiky 
príslušných oblastí vrátane pôdnych a
klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov (využívanie 
pôdy, striedanie plodín, poľnohospodárske 
postupy) a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov. Zrušenie povinného vyňatia 
pôdy z produkcie v rámci režimu 
jednotných platieb môže mať v niektorých 
prípadoch negatívny vplyv na životné 
prostredie, najmä v súvislosti s niektorými 
krajinnými prvkami. Je preto vhodné
v prípade potreby zosilniť existujúce 
ustanovenia Spoločenstva zamerané na 
ochranu stanovených krajinných prvkov a 
na vytvorenie oddeľovacích pásov pozdĺž 
vodných tokov.

(3) Okrem toho s cieľom zabrániť 
opúšťaniu poľnohospodárskej pôdy a 
zabezpečiť, aby sa udržiavala v dobrom 
poľnohospodárskom a environmentálnom 
stave, sa nariadením (ES) č. 1782/2003 
ustanovil rámec Spoločenstva, v ktorom 
členské štáty prijímajú normy 
zohľadňujúce osobitné charakteristiky 
príslušných oblastí vrátane pôdnych a 
klimatických podmienok, existujúcich 
poľnohospodárskych systémov (využívanie 
pôdy, striedanie plodín, poľnohospodárske 
postupy) a štruktúry poľnohospodárskych 
podnikov. Zrušenie povinného vyňatia 
pôdy z produkcie v rámci režimu 
jednotných platieb spôsobí ďalšie zníženie 
biodiverzity, najmä výskytu vtáctva, ako aj 
iných významných prínosov pre životné 
prostredie. Je preto potrebné poskytovať 
primerané kompenzácie zamerané na 
ochranu a zvyšovanie biodiverzity vrátane 
ochrany a opätovného vytvorenia
stanovených krajinných prvkov. Malo by 
sa to dosiahnuť posilnením platných 
ustanovení Spoločenstva, ale aj zavedením 
nových kompenzačných opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Je vedecky dokázané, že vyňatie pôdy z produkcie je pre životné prostredie veľmi prospešné. 
Poskytuje okrem iného prirodzené prostredie pre život voľne žijúcej zveri a zmierňuje 
zaťaženie pôdy a vodných zdrojov v intenzívne obrábaných oblastiach. Zrušenie povinného 
vyňatia pôdy z produkcie bude znamenať stratu týchto výhod. Táto strata by sa mala 
kompenzovať prostredníctvom opatrení v rámci krížového plnenia a politiky rozvoja vidieka.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 vrátane zníženia 
každoročného rozsiahleho plytvania 
vodou.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa vyriešil problém nedostatku vody, musí sa znížiť nadmerná spotreba vody 
v poľnohospodárskom sektore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Keďže stále pastviny majú kladný 
vplyv na životné prostredie, je vhodné 
uplatňovať opatrenia podporujúce 
zachovanie súčasných stálych pastvín, aby 
sa zabránilo ich všeobecne rozšírenej 
premene na ornú pôdu.

(5) Keďže trvalé trávnaté plochy majú 
kladný vplyv na životné prostredie, je 
vhodné uplatňovať opatrenia podporujúce 
zachovanie súčasných trvalých trávnatých 
plôch, aby sa zabránilo ich všeobecne 
rozšírenej premene na ornú pôdu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky trvalé trávnaté plochy sa spásajú. Trvalé trávnaté plochy sú dôležitými 
zásobárňami uhlíka a najdôležitejším prirodzeným prostredím biodiverzity v Európe. Z tohto 
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hľadiska sú kosené trávnaté plochy rovnako dôležité ako pastviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania.

(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 
znižovania priamych platieb 
(„modulácia“). Tento systém by sa mal 
zachovať vrátane oslobodenia od platieb do 
5 000 EUR od jeho uplatňovania pod 
podmienkou, že tieto platby sa budú 
poskytovať výlučne na trvalo udržateľné 
poľnohospodárske postupy. Podiel 
postupného znižovania platieb by sa mal 
výrazne rozšíriť s cieľom zrušiť do roku 
2020 všetky priame platby. 

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárov treba odmeňovať za služby verejnosti, ktoré poskytujú, ako je napríklad 
zvyšovanie biodiverzity a uchovávanie vody; podporu by nemali dostávať automaticky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Osobitná geografická situácia 
najvzdialenejších regiónov, ako aj ich 
izolovanosť, malá plocha a horský terén a 
klíma znamenajú dodatočnú záťaž pre ich 
poľnohospodárske sektory. Na zmiernenie 
týchto záťaží a obmedzení sa zdá byť 

(9) Osobitná geografická situácia 
najvzdialenejších regiónov, ako aj ich 
izolovanosť, malá plocha a horský terén a 
klíma znamenajú dodatočnú záťaž pre ich 
poľnohospodárske sektory. Na zmiernenie 
týchto záťaží a obmedzení sa zdá byť 
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vhodné poskytnúť poľnohospodárom 
v najvzdialenejších regiónoch výnimku z 
povinnosti modulačného znižovania.

vhodné poskytnúť poľnohospodárom 
v najvzdialenejších a znevýhodnených
regiónoch výnimku z povinnosti 
modulačného znižovania pre oblasť trvalo 
udržateľných poľnohospodárskych 
postupov.

Or. en

Odôvodnenie

Na poľnohospodárske postupy, ktoré nie sú trvalo udržateľné, by sa nemali poskytovať žiadne 
dotácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23a) Všetky súčasné priame platby by sa 
do roku 2020 mali postupne zrušiť. 
Poľnohospodári by mali potom dostávať 
podporu len za služby verejnosti, ktoré 
poskytujú, ako je napríklad zvyšovanie 
biodiverzity a hospodárenie s vodou, a za 
výsledky dosiahnuté v oblasti životného 
prostredia, dobrých životných podmienok 
zvierat a bezpečnosti potravín, ktoré sú 
nad rámec zákonných povinností. Táto 
podpora by mala spolu so spravodlivými 
cenami za poľnohospodárske produkty 
zabezpečiť poľnohospodárom primeranú 
životnú úroveň.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárom by sa nemala poskytovať podpora bez konkrétneho zámeru.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
vytvoril režim jednotných platieb, ktorý 
zlučuje rôzne existujúce mechanizmy 
podpory do jediného režimu oddelených 
priamych platieb. Zo skúseností s 
uplatňovaním režimu jednotných platieb 
vyplýva, že niektoré jeho prvky možno 
zjednodušiť pre prospech poľnohospodárov 
a správnych úradov. Vzhľadom na to, že 
režim jednotných platieb medzitým 
implementovali všetky členské štáty, ktoré 
ho boli povinné implementovať, mnoho 
ustanovení spojených s jeho počiatočnou 
implementáciou sa následne stalo 
zastaranými, a mali by sa preto upraviť. 
V súvislosti s tým bolo v niektorých 
prípadoch zistené výrazné nedostatočné 
využitie platobných nárokov. S cieľom 
zabrániť tejto situácii a s ohľadom na to, že 
poľnohospodári sú už oboznámení 
s fungovaním režimu jednotných platieb, 
pôvodne stanovené obdobie na vrátenie 
nevyužitých platobných nárokov do 
vnútroštátnej rezervy sa má skrátiť na dva 
roky.

(24) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
vytvoril režim jednotných platieb, ktorý 
zlučuje rôzne existujúce mechanizmy 
podpory do jediného režimu oddelených 
priamych platieb. Zo skúseností s 
uplatňovaním režimu jednotných platieb 
vyplýva, že niektoré jeho prvky možno 
zjednodušiť pre prospech poľnohospodárov 
a správnych úradov. Vzhľadom na to, že 
režim jednotných platieb medzitým
implementovali všetky členské štáty, ktoré 
ho boli povinné implementovať, mnoho 
ustanovení spojených s jeho počiatočnou 
implementáciou sa následne stalo 
zastaranými, a mali by sa preto upraviť. 
V súvislosti s tým bolo v niektorých 
prípadoch zistené výrazné nedostatočné 
využitie platobných nárokov. S cieľom 
zabrániť tejto situácii a s ohľadom na to, že 
poľnohospodári sú už oboznámení 
s fungovaním režimu jednotných platieb, 
pôvodne stanovené obdobie na vrátenie 
nevyužitých platobných nárokov do 
vnútroštátnej rezervy sa má skrátiť na 
jeden rok. Tieto finančné prostriedky by 
sa mali použiť na zdokonalenie 
poľnodospodárskych postupov, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Nepoužité finančné prostriedky z rozpočtu jednotnej platby by sa mali využiť na to, aby 
urobili poľnohospodársky sektor šetrnejší voči životnému prostrediu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 
oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. 
Nároky na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
využívajú na hektáre v súlade s rovnakými 
podmienkami oprávnenosti ako akékoľvek 
iné nároky.

(27) Povinné vyňatie ornej pôdy z 
produkcie bolo zavedené ako mechanizmus 
regulácie ponuky. Trhový vývoj v sektore 
plodín na ornej pôde spolu so zavedením 
oddelenej pomoci už nedokazuje 
oprávnenosť potreby udržiavať tento 
nástroj, ktorý by sa mal preto zrušiť. 
Nároky na vyňatie pôdy z produkcie v 
súlade s článkom 53 a článkom 63 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa preto 
využívajú na hektáre v súlade s rovnakými 
podmienkami oprávnenosti ako akékoľvek 
iné nároky. Platby z druhého piliera by 
mali poľnohospodárov podnecovať, aby 
prostredníctvom trvalo udržateľných 
postupov aktívne podporovali biodiverzitu. 
Mali by sa tak kompenzovať škody na 
životnom prostredí zapríčinené zrušením 
povinného vyňatia ornej pôdy z produkcie. 

Or. en

Odôvodnenie

Vedecký výskum ukazuje, že povinné vyňatie pôdy z produkcie bude mať na biodiverzitu veľmi 
negatívne dôsledky. Je preto dôležité tieto dôsledky kompenzovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Všetky platby poskytované 
chovateľom býkov na býčie zápasy by sa 
mali zrušiť. 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. en

Odôvodnenie

Býčie zápasy by sme nemali podporovať. Na chovateľov býkov musíme vyvinúť tlak, aby 
prestali predávať býky na tieto účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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 

(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 
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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. 21/2004, najmä s 
cieľom zabezpečiť sledovateľnosť zvierat.

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, pokiaľ sa to týka 
trvalo udržateľných poľnohospodárskych 
postupov a postupov šetrných voči 
zvieratám. 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. 21/2004, najmä s 
cieľom zabezpečiť sledovateľnosť zvierat.

Or. en

Odôvodnenie

Na poľnohospodárske postupy, ktoré nie sú trvalo udržateľné, by sa nemali poskytovať žiadne 
dotácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

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 

(32) Členským štátom by sa malo povoliť 
použiť ich stropy do úrovne 30% na 
poskytnutie osobitnej podpory v jasne 
stanovených prípadoch. Táto podpora by 
mala umožniť členským štátom riešiť 
environmentálne otázky a zlepšiť kvalitu a 
odbyt trvalo udržateľných a zdravých
poľnohospodárskych výrobkov, t. j. 
nemala by zahŕňať podporu spotreby 
mäsa. 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 náhradám za niektoré 
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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.

hospodárske straty v prípade chorôb zvierat 
alebo rastlín, pokiaľ nie je možné pokryť 
tieto riziká súkromným poistením a len 
vtedy, ak boli vykonané všetky primerané 
opatrenia, aby sa zabránilo prepuknutiu 
týchto ochorení. 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

Verejné finančné prostriedky by sa nemali používať na podporu poľnohospodárskych 
produktov, ktorých výroba nie je trvalo udržateľná, a/alebo ktoré nie sú zdravé. Ak súkromné 
poistky poisťujú škody zapríčinené určitými chorobami zvierat alebo rastlín, alebo ak 
poľnohospodár neurobil primerané opatrenia, aby zabránil prepuknutiu choroby zvierat 
a rastlín, vláda by nemala hradiť spôsobenú škodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
stanovila osobitná podpora pre plodiny 
určené na výrobu energie s cieľom 
napomôcť rozvoju tohto odvetvia. 
V dôsledku posledného vývoja v sektore 
bioenergie, a najmä vysokého dopytu po 
týchto výrobkoch na medzinárodných 
trhoch a zavedenia záväzných cieľov 
podielu bioenergie na celkovom objeme 
palív do roku 2020, už neexistuje 
dostatočný dôvod na poskytovanie 
osobitnej podpory pre plodiny určené na 
výrobu energie.

(38) Nariadením (ES) č. 1782/2003 sa 
stanovila osobitná podpora pre plodiny 
určené na výrobu energie s cieľom 
napomôcť rozvoju tohto odvetvia. 
V dôsledku sociálnych 
a environmenálnych problémov 
súvisiacich so súčasnými agropalivami na 
energetické plodiny by sa nemali 
poskytovať žiadne granty. Namiesto toho 
treba osobitne podporiť opatrenia 
zamerané na zníženie spotreby energie 
v potravinovom reťazci a na opatrenia 
zamerané na prevenciu vzniku 
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poľnohospodárskeho odpadu a na jeho 
recykláciu. 

Or. en

Odôvodnenie

Na energetické plodiny by sa nemala poskytovať žiadna podpora. Ďalej je potrebné znížiť 
spotrebu energie v potravinovom reťazci, predchádzať vzniku poľnohospodárskeho odpadu 
a odpad recyklovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia predloží v roku 2009 návrh 
záväzných legislatívnych opatrení 
zameraných na zníženie emisií 
skleníkových plynov 
v poľnohospodárskom sektore aspoň o 30 
% do roku 2020 a aspoň o 80 % do roku 
2050.

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodársky sektor by mal prispieť k cieľom EÚ v oblasti klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Komisia v roku 2009 predloží návrh 
záväzných legislatívnych opatrení 
zameraných na zlepšenie životných 
podmienok zvierat v Európskej únii. 
V týchto návrhoch bude zahrnuté aj 
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postupné zrušenie veľkochovov.

Or. en

Odôvodnenie

Životné podmienky zvierat je potrebné zlepšiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Komisia zruší do roku 2009 všetky 
vývozné dotácie.

Or. en

Odôvodnenie

Vývozné dotácie sú naďalej prekážkou spravodlivého obchodovania v poľnohospodárskom 
sektore. Tieto dotácie často poškodzujú miestne trhy rozvojových krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty dbajú na to, aby všetka 
poľnohospodárska pôda, a najmä pôda, 
ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, 
bola udržovaná v dobrom 
poľnohospodárskom a ekologickom stave. 
Na základe rámca stanoveného v prílohe 
III stanovia členské štáty na vnútroštátnej 
alebo regionálnej úrovni minimálne 
požiadavky pre dobrý poľnohospodársky a 
ekologický stav, ktoré zohľadňujú osobitné 
charakteristiky príslušných oblastí, najmä 
pôdne a klimatické podmienky, súčasné 
spôsoby hospodárenia, využitie pôdy, 
striedanie plodín, poľnohospodársku prax a 

1. Členské štáty dbajú na to, aby všetka 
poľnohospodárska pôda, a najmä pôda, 
ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, 
bola udržovaná v dobrom ekologickom 
stave. Na základe rámca stanoveného v 
prílohe III stanovia členské štáty na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni 
podľa usmernení Komisie minimálne 
požiadavky pre dobrý poľnohospodársky a 
ekologický stav, ktoré zohľadňujú osobitné 
charakteristiky príslušných oblastí, najmä 
pôdne a klimatické podmienky, súčasné 
spôsoby hospodárenia, využitie pôdy, 
striedanie plodín, poľnohospodársku prax a 
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štruktúru poľnohospodárskych podnikov. štruktúru poľnohospodárskych podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty iné ako nové členské štáty 
dbajú na to, aby pôda využívaná na trvalé 
pasienky v čase podania žiadosti o podporu 
na plochu v roku 2003 toto použitie. Nové 
členské štáty dbajú na to, aby pôda, ktorá 
sa 1. mája 2004 využívala na trvalé 
pasienky, zostala vyčlenená na trvalé 
pasienky. Bulharsko a Rumunsko však 
zabezpečia, aby plochy, ktoré boli 
k 1. januáru 2007 trvalými pasienkami, 
nimi zostali.

2. Členské štáty iné ako nové členské štáty 
dbajú na to, aby pôda využívaná ako trvalé 
trávnaté plochy v čase podania žiadosti o 
podporu na plochu v roku 2003 zostala 
vyčlenená na trvalé trávnaté plochy. Nové 
členské štáty dbajú na to, aby pôda, ktorá 
sa 1. mája 2004 využívala ako trvalé
trávnaté plochy, zostala vyčlenená na
trvalé trávnaté plochy. Bulharsko 
a Rumunsko však zabezpečia, aby plochy, 
ktoré boli k 1. januáru 2007 trvalými 
trávnatými plochami, nimi zostali.

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, a ak môže 
zabezpečiť, že celková plocha jeho 
trvalých trávnatých plôch sa nezníži, 
odchýliť od prvého pododseku.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na pôdu 
využívanú na stále pasienky určené na 
zalesnenie, ak je také zalesnenie zlučiteľné 
so záujmami ochrany životného prostredia, 
a s výnimkou pestovania vianočných 
stromčekov a rýchlo rastúcich druhov 
pestovaných krátkodobo.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na pôdu 
využívanú ako trvalé trávnaté plochy 
určené na zalesnenie, ak je také zalesnenie 
zlučiteľné so záujmami ochrany životného 
prostredia, a s výnimkou pestovania 
vianočných stromčekov a rýchlo rastúcich 
druhov pestovaných krátkodobo. V prípade 
zalesňovania prijmú členské štáty, 
v ktorých sa zalesňovanie uskutočňuje, 
potrebné opatrenia, aby zabránili 
výraznému zníženiu svojich celkových 
trvalých trávnatých plôch. 

Or. en
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Odôvodnenie

Nie všetky trvalé trávnaté plochy sa spásajú. Trvalé trávnaté plochy majú veľkú ekologickú 
hodnotu a sú dôležitou zásobárňou uhlíka. Z tohto hľadiska sú kosené trávnaté plochy 
rovnako dôležité ako pastviny. Trvalé trávnaté plochy by sa mali chrániť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

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: 15 %
b) 2010: 9% b) 2010: 22 %
c) 2011: 11% c) 2011: 29 %
d) 2012: 13%. d) 2012: 36 %

Or. en

Odôvodnenie

Podiel postupného znižovania platieb (modulácia) by mal smerovať k ukončeniu priamych 
platieb do roku 2020, keďže priame platby nezaručujú, že poľnohospodári zabezpečia 
produkciu vo verejnom záujme. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

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:
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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 6 percentuálnych bodov,

b) sumy od 200 000 EUR do 299 999 EUR 
o 6 percentuálnych bodov,

b) sumy od 200 000 EUR do 299 999 EUR 
o 11 percentuálnych bodov,

c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie o 
9 percentuálnych bodov.

c) sumy rovné 300 000 EUR alebo vyššie o 
16 percentuálnych bodov.

Or. en

Odôvodnenie

Podiel postupného znižovania platieb (modulácia) by mal smerovať k ukončeniu priamych 
platieb do roku 2020, keďže priame platby nezaručujú, že poľnohospodári zabezpečia 
produkciu vo verejnom záujme. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

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:

2. Sumy zodpovedajúce zníženiu o 13 
percentuálnych bodov sú pridelené 
príslušným členským štátom v súlade 
s postupom podľa článku 128 ods. 2 na 
základe týchto kritérií:

Or. en

Odôvodnenie

Je to v súlade s vyšším podielom postupného znižovania platieb stanoveným v článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia pre 
poľnohospodárov poradenský systém v 
oblasti správy pôdy a poľnohospodárskych 

1. Členské štáty zriadia pre 
poľnohospodárov a biológov poradenský 
systém v oblasti správy pôdy, 
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podnikov (ďalej len „poľnohospodársky 
poradenský systém“) spravovaný jedným 
či niekoľkými určenými orgánmi alebo 
súkromnými subjektmi.

poľnohospodárskych podnikov, prírody a 
krajiny (ďalej len „poľnohospodársky 
poradenský systém“) spravovaný jedným 
či niekoľkými určenými orgánmi alebo 
súkromnými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Zvyšovanie produkcie by nemalo byť jedinou hlavnou zásadou. Do úvahy treba brať aj 
ekologickú hodnotu pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poradenská činnosť sa prinajmenšom 
vzťahuje na základné požiadavky týkajúce 
sa správy a na dobrý poľnohospodársky 
a ekologický stav uvedené v kapitole 1.

2. Poradenská činnosť sa prinajmenšom 
vzťahuje na základné požiadavky týkajúce 
sa správy a na dobrý ekologický stav 
uvedené v kapitole 1.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by byť záväzné udržiavať pôdu v dobrom stave z hľadiska poľnohospodárstva, najmä 
ak sa pôda už nevyužíva na produkciu. Zvýšeniu ekologickej kvality oblasti často prospeje, ak 
sa zníži jej poľnohospodárska hodnota. Subsidiarita je dôležitá, ale takisto je dôležité zaručiť 
jednotnosť uplatňovania kritérií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty vykonávajú kontroly na 
mieste, aby preverili, či poľnohospodár 
dodržuje povinnosti podľa kapitoly 1.

1. Členské štáty vykonávajú kontroly na 
mieste v minimálne 5 percentách zo 
všetkých poľnohospodárskych podnikov, 
ktorým sa poskytujú priame platby, aby 
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preverili, či poľnohospodár dodržuje 
povinnosti podľa kapitoly 1.

Or. en

Odôvodnenie

Musí existovať minimálne množstvo kontrol, aby poľnohospodári cítili potrebu dodržiavať 
kritériá krížového plnenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 a 
v súlade s podmienkami stanovenými 
v podrobných pravidlách uvedených v 
článku 26 ods. 1 sa členské štáty môžu 
rozhodnúť neuplatniť zníženie alebo 
vylúčenie vo výške 100 EUR alebo nižšej 
na poľnohospodára a na kalendárny rok, 
ktoré obsahuje zníženie alebo vylúčenie 
uplatnené na platby podľa článku 51 ods. 
1 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

vypúšťa sa

Ak sa členský štát rozhodne využiť 
možnosť ustanovenú v prvom pododseku, 
nasledujúci rok príslušný orgán prijme 
opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, 
aby poľnohospodár vykonal nápravu 
zisteného nedodržania. Takéto zistenie a 
nápravné opatrenie, ktoré sa má prijať, sa 
oznámi poľnohospodárovi.

Or. en

Odôvodnenie

Nedodržiavanie pravidiel by malo mať pre poľnohospodára dôsledky. Poľnohospodárov treba 
motivovať, aby rešpektovali kritériá krížového plnenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade nedbalosti nepresiahne miera 
zníženia 5 % a v prípade opakovaného 
nedodržania 15 %.

2. V prípade nedbalosti nepresiahne miera 
zníženia 20% a v prípade opakovaného 
nedodržania 50%.

Or. en

Odôvodnenie

Nedodržiavanie kritérií krížového plnenia by malo byť veľmi nevýhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade úmyselného nedodržania nie 
je miera zníženia v zásade nižšia ako 20 %
a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z 
jednej alebo viacerých schém pomoci 
a môže sa uplatniť za jeden alebo viac 
kalendárnych rokov.

3. V prípade úmyselného nedodržania nie 
je miera zníženia v zásade nižšia ako 50%
a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z 
jednej alebo viacerých schém pomoci 
a môže sa uplatniť za jeden alebo viac 
kalendárnych rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Nedodržiavanie kritérií krížového plnenia by malo byť veľmi nevýhodné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

využitý počas obdobia 1 roku, sa prevedie 
do vnútroštátnej rezervy, okrem prípadu 
vyššej moci a mimoriadnych okolností v 
zmysle článku 36 ods. 1. Tieto finančné 
prostriedky by sa mali použiť na 
zdokonalenie poľnodospodárskych 
postupov, ktoré nepoškodzujú životné 
prostredie.

Or. en

Odôvodnenie

Nepoužité finančné prostriedky z rozpočtu jednotnej platby by sa mali využiť na to, aby 
urobili poľnohospodársky sektor šetrnejší voči životnému prostrediu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 51 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) na hektáre trvalých pasienkov k dátumu 
stanovenému pre žiadosti o pomoc na 
plochu na rok 2008 a na akékoľvek ďalšie 
hektáre, na ktoré možno poskytnúť 
podporu.

b) na hektáre trvalých trávnatých plôch k 
dátumu stanovenému pre žiadosti o pomoc 
na plochu na rok 2008 a na akékoľvek 
ďalšie hektáre, na ktoré možno poskytnúť 
podporu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky trvalé trávnaté plochy sa spásajú. Trvalé trávnaté plochy sú dôležitými 
zásobárňami uhlíka a najdôležitejším prirodzeným prostredím biodiverzity v Európe. Z tohto 
hľadiska sú kosené trávnaté plochy rovnako dôležité ako pastviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto dodatočná platba sa poskytuje Táto dodatočná platba sa poskytuje 
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poľnohospodárom, ktorí chovajú ovce a 
kozy, za podmienok stanovených v hlave 
IV kapitole 1 oddiele 7 tohto nariadenia a 
do výšky stropu stanoveného v súlade s 
článkom 53 ods. 2.

poľnohospodárom, ktorí chovajú ovce 
a kozy trvalo udržateľným spôsobom a 
šetrným voči zvieratám, za podmienok 
stanovených v hlave IV kapitole 1 oddiele 
7 tohto nariadenia a do výšky stropu 
stanoveného v súlade s článkom 53 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Dotácie by sa nemali poskytovať poľnohospodárom, ktorí nechovajú zvieratá trvalo 
udržateľným spôsobom, alebo nedbajú na ich dobré životné podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1  

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty, ktoré si v súlade s 
článkom 68 ods. 2 písm. a) bodom i) 
nariadenia (ES) č. 1782/2003 ponechali 
celú zložku alebo časť zložky 
vnútroštátnych stropov uvedených v článku 
41 tohto nariadenia, ktorá zodpovedá 
prémii na dojčiace kravy uvedenej v 
prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, 
vyplatia poľnohospodárom dodatočnú 
platbu na ročnom základe.

1. Členské štáty, ktoré si v súlade s 
článkom 68 ods. 2 písm. a) bodom i) 
nariadenia (ES) 
č. 1782/2003 ponechali celú zložku alebo 
časť zložky vnútroštátnych stropov 
uvedených v článku 41 tohto nariadenia, 
ktorá zodpovedá prémii na dojčiace kravy 
uvedenej v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 
1782/2003, vyplatia poľnohospodárom 
dodatočnú platbu na ročnom základe. 
Chovateľom býkov na býčie zápasy sa 
však neposkytujú žiadne platby.

Or. en

Odôvodnenie

Býčie zápasy by sme nemali podporovať. Na chovateľov býkov musíme vyvinúť tlak, aby 
prestali predávať býky na tieto účely.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V rokoch 2010 a 2011 členské štáty, 
ktoré si v súlade s článkom 68 ods. 1, 
článkom 68 ods. 2 písm. a) bodom ii) alebo 
článkom 68 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1782/2003 ponechali celú zložku alebo 
časť zložky vnútroštátnych stropov 
uvedených v článku 41 tohto nariadenia, 
ktorá zodpovedá prémii za zabitie na 
teľatá, prémii za zabitie na zvieratá iné ako 
teľatá alebo zvláštnej prémii na samce 
zvierat, môžu vykonať dodatočnú platbu 
v prospech poľnohospodára. Dodatočné 
platby sa poskytnú pri zabití teliat, zabití 
dobytka iného ako sú teľatá a pri chove 
hovädzieho dobytka samčieho pohlavia za 
podmienok stanovených v hlave IV 
kapitole 1 oddiele 8. Dodatočná platba sa 
vykoná vo výške 50 % úrovne 
uplatňovanej podľa článku 68 nariadenia 
(ES) č. 1782/2003 a do maximálnej výšky 
stanovenej v súlade s článkom 53 ods. 2 
tohto nariadenia.

2. V rokoch 2010 a 2011 členské štáty, 
ktoré si v súlade s článkom 68 ods. 1, 
článkom 68 ods. 2 písm. a) bodom ii) alebo 
článkom 68 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) 
č. 1782/2003 ponechali celú zložku alebo 
časť zložky vnútroštátnych stropov 
uvedených v článku 41 tohto nariadenia, 
ktorá zodpovedá prémii za zabitie na 
teľatá, prémii za zabitie na zvieratá iné ako 
teľatá alebo zvláštnej prémii na samce 
zvierat, môžu vykonať dodatočnú platbu 
v prospech poľnohospodára. Dodatočné 
platby sa poskytnú pri zabití teliat, zabití 
dobytka iného ako sú teľatá a pri chove 
hovädzieho dobytka samčieho pohlavia za 
podmienok stanovených v hlave IV 
kapitole 1 oddiele 8. Dodatočná platba sa 
vykoná vo výške 50 % úrovne 
uplatňovanej podľa článku 68 nariadenia 
(ES) č. 1782/2003 a do maximálnej výšky 
stanovenej v súlade s článkom 53 ods. 2 
tohto nariadenia. Chovateľom býkov na 
býčie zápasy sa však neposkytujú žiadne 
platby.

Or. en

Odôvodnenie

Býčie zápasy by sme nemali podporovať. Na chovateľov býkov musíme vyvinúť tlak, aby 
prestali predávať býky na tieto účely.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 62 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) na hektáre trvalých pasienkov určené b) na hektáre trvalých trávnatých plôch 
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30. júna 2008 a na akékoľvek ďalšie 
hektáre, na ktoré možno poskytnúť 
podporu.

určené 30. júna 2008 a na akékoľvek 
ďalšie hektáre, na ktoré možno poskytnúť 
podporu.

Or. en

Odôvodnenie

Nie všetky trvalé trávnaté plochy sa spásajú. Trvalé trávnaté plochy sú dôležitými 
zásobárňami uhlíka a najdôležitejším prirodzeným prostredím biodiverzity v Európe. Z tohto 
hľadiska sú kosené trávnaté plochy rovnako dôležité ako pastviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1

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 30% svojich vnútroštátnych 
stropov uvedených v článku 41 na 
poskytnutie podpory poľnohospodárom:

a) na: a)  na:

(i) zvláštne druhy poľnohospodárstva, 
ktoré sú dôležité na ochranu alebo 
zlepšenie životného prostredia,

(i) zvláštne druhy poľnohospodárstva, 
ktoré sú dôležité na ochranu alebo 
zlepšenie životného prostredia,

(ii) zlepšenie kvality poľnohospodárskych 
výrobkov alebo

(ii) zlepšenie kvality poľnohospodárskych 
výrobkov z hľadiska životného prostredia 
a zdravia alebo

(iii) zlepšenie odbytu poľnohospodárskych 
výrobkov,

(iii) zlepšenie odbytu trvalo udržateľných 
a zdravých poľnohospodárskych výrobkov, 
t. j. nezahrnúť podporu spotreby mäsa;

b) na riešenie osobitných nevýhod, ktoré 
majú vplyv na poľnohospodárov 
v odvetviach mlieka a mliečnych 
výrobkov, bravčového mäsa, ovčieho a 
kozieho mäsa a ryže v hospodársky alebo 
ekologicky citlivých oblastiach,

b) na riešenie osobitných nevýhod, ktoré 
majú vplyv na poľnohospodárov v trvalo 
udržateľných odvetviach výroby mlieka a 
mliečnych výrobkov, bravčového mäsa, 
ovčieho a kozieho mäsa a ryže 
v hospodársky alebo ekologicky citlivých 
oblastiach,

c) v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja 
s cieľom zabrániť opusteniu pôdy a/alebo 

c) v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú 
programy reštrukturalizácie a/alebo rozvoja 
s cieľom zabrániť opusteniu 
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riešiť osobitné nevýhody, ktorým čelia 
poľnohospodári v týchto oblastiach,

environmentálne hodnotnej pôdy a/alebo 
riešiť osobitné nevýhody, ktorým čelia 
poľnohospodári obrábajúci
environmentálne hodnotnú pôdu v týchto 
oblastiach,

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

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

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

e) vo forme príspevkov do vzájomných 
fondov pre choroby zvierat a rastlín v 
súlade s podmienkami uvedenými v článku 
70.

Or. en

Odôvodnenie

Na poľnohospodárske postupy, ktoré nie sú trvalo udržateľné, by sa nemala poskytovať 
žiadna podpora. Pôda hodnotná z environmentálneho hľadiska by sa mala chrániť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1 – pododsek 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 poistenie plodín proti škodám 
spôsobeným nepriaznivými 
poveternostnými udalosťami, ak riziko 
nemožno poistiť súkromným poistením. 

Or. en

Odôvodnenie

Ak možno škodu spôsobenú nepriaznivými poveternostnými udalosťami poistiť súkromným 
poistením, vlády by za ňu nemali platiť. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

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 vypuknutím choroby zvierat 
alebo rastlín formou finančných 
príspevkov do vzájomných fondov, ak 
riziko nemožno poistiť súkromným 
poistením a len v prípade, ak boli prijaté 
všetky potrebné opatrenia, aby sa 
zabránilo prepuknutiu týchto chorôb.

Or. en

Odôvodnenie

Ak súkromné poistky poisťujú škody zapríčinené určitými chorobami zvierat alebo rastlín, 
alebo ak poľnohospodár neurobil primerané opatrenia, aby zabránil prepuknutiu choroby 
zvierat a rastlín, vláda by nemala hradiť spôsobenú škodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 1 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 2 písm. b), 
článok 4 ods. 1, ods. 2, ods. 4, ods. 5 písm. 
a), b) a d)

Článok 3 ods. 1 a článok 3 ods. 2 písm. b) 
a d), článok 4 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 a 
článok 5

Or. en

Odôvodnenie

Na ochranu prírody, najmä biodiverzity, by mali byť medzi základné požiadavky týkajúce sa 
správy zahrnuté všetky relevantné ustanovenia zo smernice Rady 79/409/EHS (smernica o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva) a zo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o ochrane 
živočíchov a rastlín), ako je to v súčasnej legislatíve SPP. Všetky ustanovenia, ktoré budú 
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v prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zahrnuté do základných 
požiadaviek týkajúcich sa správy, sú už súčasťou súčasnej legislatívy SPP. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Príloha II – časť A – bod 5 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 6 a 13 ods. 1 písm. a) Články 6, 13 a 15

Or. en

Odôvodnenie

Na ochranu prírody, najmä biodiverzity, by mali byť medzi základné požiadavky týkajúce sa 
správy zahrnuté všetky relevantné ustanovenia zo smernice Rady 79/409/EHS (smernica o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva) a zo smernice Rady 92/43/EHS (smernica o ochrane 
živočíchov a rastlín), ako je to v súčasnej legislatíve SPP. Všetky ustanovenia, ktoré budú 
v prípade prijatia tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zahrnuté do základných 
požiadaviek týkajúcich sa správy, sú už súčasťou súčasnej legislatívy SPP. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Príloha III
Text predložený Komisiou

Dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa článku 6

Oblasť Normy

– Minimálne pokrytie pôdy

– Minimálna správa pôdy odrážajúca osobitné 
miestne podmienky

Erózia pôdy:

Chrániť pôdu pomocou vhodných opatrení

– Zadržovacie terasy
– Normy pre striedanie plodín, ak sú 
použiteľné

Organické zložky pôdy:

Zachovať úrovne organických zložiek pôdy 
pomocou vhodných postupov – Správa ornej pôdy so strniskom

Štruktúra pôdy:
Zachovať štruktúru pôdy pomocou 
vhodných opatrení

– Používanie vhodných strojov
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Oblasť Normy

– Minimálna miera intenzity chovu a/alebo 
vhodné režimy

– Ochrana trvalých pasienkov
– Zachovanie vlastností krajiny, vrátane, 
prípadne, živých plotov, rybníkov, priekop a 
stromov v rade, v skupine alebo izolovane a 
medze
– Zakázať, podľa vhodnosti, vyklčovanie 
olivovníkov

– Zabránenie rozrastaniu neželanej vegetácie 
na poľnohospodárskej pôde

Minimálna miera údržby:
Zaistiť minimálnu úroveň údržby a 
zabrániť zhoršeniu biotopov

– Udržiavanie olivovníkových hájov a viníc 
v dobrom vegetatívnom stave

Ochrana vody a hospodárenie s vodou:
Chrániť vodu proti znečisteniu a odtoku a 
regulovať používanie vody

– Vytvorenie nárazníkových pruhov pozdĺž 
vodných tokov
– dodržiavanie schvaľovacích postupov pre 
používanie vody na zavlažovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dobrý ekologický stav podľa článku 6

Oblasť Normy

Posilnenie biodiverzity – Vytvorenie nárazníkových ochranných 
pruhov s prirodzenou a kvitnúcou vegetáciou 
(najmenej 2 metre) alebo s extenzívne (bez 
používania pesticídov a priemyselných hnojív) 
pestovanými plodinami (najmenej 5 metrov) 
pozdĺž okrajov polí 

– Minimálne pokrytie pôdy

– Minimálna správa pôdy odrážajúca osobitné 
miestne podmienky

Erózia pôdy:

Chrániť pôdu pomocou vhodných opatrení

– Zadržovacie terasy
– Normy pre striedanie plodín, ak sú 
použiteľné

Organické zložky pôdy:

Zachovať úrovne organických zložiek pôdy 
pomocou vhodných postupov – Správa ornej pôdy so strniskom

Štruktúra pôdy:
Zachovať štruktúru pôdy pomocou 
vhodných opatrení

– Používanie vhodných strojov
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Oblasť Normy

Posilnenie biodiverzity – Vytvorenie nárazníkových ochranných 
pruhov s prirodzenou a kvitnúcou vegetáciou 
(najmenej 2 metre) alebo s extenzívne (bez 
používania pesticídov a priemyselných hnojív) 
pestovanými plodinami (najmenej 5 metrov) 
pozdĺž okrajov polí 

– Minimálna miera intenzity chovu a/alebo 
vhodné režimy

– Ochrana trvalých trávnatých plôch
– Zachovanie vlastností krajiny vrátane,
prípadne, živých plotov, rybníkov, priekop a 
stromov v rade, v skupine alebo izolovane, a
medzí
–Zakázať, podľa vhodnosti, vyklčovanie 
olivovníkov
– Zabránenie rozrastaniu neželanej vegetácie 
na poľnohospodárskej pôde

– Udržiavanie olivovníkových hájov a viníc 
v dobrom vegetatívnom stave

Minimálna miera údržby:

Zaistiť minimálnu úroveň údržby a 
zabrániť zhoršeniu biotopov

– Zakázať, kde je to vhodné, vyklčovanie 
starých olivovníkových sadov, ktoré sú bohaté 
na rôzne druhy

Ochrana vody a hospodárenie s vodou:
Chrániť vodu proti znečisteniu a odtoku a 
regulovať používanie vody

– Vytvorenie nárazníkových pruhov pozdĺž 
vodných tokov
– dodržiavanie schvaľovacích postupov pre 
používanie vody na zavlažovanie.

Ochrana pôdy a podzemných vôd
– Maximálne množstvá pesticídov, ťažkých 
kovov a priemyselných hnojív v pôde 
a podzemných vodách

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by byť záväzné udržiavať pôdu v dobrom stave z hľadiska poľnohospodárstva, najmä 
ak sa pôda už nevyužíva na produkciu. Zvýšeniu ekologickej kvality oblasti často prospeje, ak 
sa zníži jej poľnohospodárska hodnota. Aby sa kompenzovali škody na životnom prostredí 
zapríčinené zrušením povinného vyňatia ornej pôdy z produkcie, na zabezpečenie ochrany 
biodiverzity je potrebné prijať alternatívne opatrenia.
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