Príloha č. 6
PRÁCA V EÚ A NOVELIZÁCIA EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY
Najvýznamnejšou a poľnohospodárskym odvetvím dlho očakávanou udalosťou roka
2011 bolo predloženie návrhu reformy SPP od roku 2014. EK zverejnila návrhy štyroch
základných nariadení: Návrh nariadenia o priamych platbách, Návrh nariadenia o jednotnej
spoločnej organizácii trhov, Návrh nariadenia o rozvoji vidieka a Návrh nariadenia o
financovaní, správe a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení pravidiel priamych
platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci SPP
Od roku 2014 sa do prvého piliera SPP navrhuje zavedenie silnej ekologickej zložky,
viazanie 30 % priamych platieb na opatrenia, ktoré by mali zaistiť, aby bol výsledok činností
poľnohospodárov prospešný pre životné prostredie a klímu. Do začiatku roka 2019 budú
musieť všetky členské štáty EÚ prejsť na režim jednotnej platby na hektár na vnútroštátnej
alebo regionálnej úrovni. Cieľom reformy SPP je znížiť rozdiely medzi úrovňami platieb
poľnohospodárov, regiónov a medzi členskými štátmi. Príjemcovia, ktorí dostávajú menej ako
90 % priemernej platby EÚ na hektár získajú viac a rozdiel medzi sumami sa zníži o jednu
tretinu.
Nový režim platby na plochu poľnohospodárskej pôdy budú tvoriť základné platby a platby za
dodržiavanie poľnohospodárskych postupov prospešných pre klímu a životné prostredie.
1. základné platby
Podpora sa pridelí poľnohospodárom po aktivovaní platobných nárokov na hektár
poľnohospodárskej plochy, ktorá sa prevažne využíva na poľnohospodársku činnosť.
2. platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
Nárok na tieto ročné platby na hektár majú poľnohospodári, ktorí zachovajú vo svojom
podniku trvalé trávnaté plochy a okrem nich na 7 % výmery majú oblasť ekologického
záujmu (napr. pôdu ležiacu úhorom, terasy, krajinné prvky, nárazníkové zóny, zalesnené
oblasti). V prípade ornej pôdy s výmerou nad 3 hektáre musia pestovať 3 rôzne plodiny,
pričom žiadna z týchto plodín nesmie pokrývať menej než 5 % ornej pôdy a hlavná plodina
nesmie prevýšiť 70 % ornej pôdy. Podmienka neplatí, ak je orná pôda celá využívaná na
produkciu trávy alebo je ponechaná úhorom alebo sa nej väčšinou roka pestujú plodiny pod
vodou.
3. platby za oblasti s prírodnými prekážkami
Poskytujú sa ročne na hektár poľnohospodárom, ktorých podniky sa nachádzajú úplne alebo
čiastočne v oblastiach s prírodnými prekážkami.
4. platby pre mladých poľnohospodárov
Ročnú platbu dostanú poľnohospodári, ktorí majú v deň podania žiadosti menej ako 40 rokov
a prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik ako najvyšší predstaviteľ alebo ho založili
v predchádzajúcich 5-tich rokoch. Platba sa poskytne na obdobie max. 5 rokov a môže sa
znížiť o počet rokov, ktoré uplynuli medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti.
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Platba predstavuje 25 % priemernej hodnoty platobných nárokov vynásobenej počtom
hektárov v držbe poľnohospodára, ale maximálne 28 hektárov.
5. dobrovoľná viazaná podpora
Poskytuje sa na vytvorenie stimulu udržania súčasnej úrovne výroby poľnohospodárom
pôsobiacich v oblastiach výroby alebo regiónoch, ktoré majú osobitý význam pre
hospodárstvo, pre životné prostredie a podliehajú určitým ťažkostiam. Pre SR je relevantné,
že sa môže poskytnúť na obilniny, olejniny, bielkovinové plodiny, orechy, zemiaky na výrobu
škrobu, mlieko a mliečne výrobky, osivo, ovčie a kozie mäso, strukoviny, ľan, sušené krmivo,
chmeľ, cukrovú repu, čakanku, ovocie a zeleninu a mladiny s krátkodobým striedaním.
Viazaná podpora v podobe ročných platieb sa poskytuje na základe stanovených oblastí
a výnosov alebo počtu zvierat.
6. platby v rámci režimu pre malých poľnohospodárov
Pre tento režim platieb sa môžu rozhodnúť aktívni poľnohospodári, ktorí vykonávajú aspoň
minimálnu poľnohospodársku činnosť a majú nárok na priame platby (prahová hodnota 200 €
a min. 2 ha poľnohospodárskej pôdy) pričom nemusia dodržiavať podmienky diverzifikácie
pestovania plodín ani trvalých trávnych porastov ani oblasť ekologického záujmu. Výška
platby sa stanoví buď ako max. 15 % vnútroštátnej priemernej platby na príjemcu alebo
priemernou platbou na hektár vynásobenou počtom ha v držbe poľnohospodára (max. 3
ha). Suma bude v intervale 500 – 1 000 €.
Podpora príjmov poľnohospodárov, ktorí hospodária v oblastiach s osobitnými
prírodnými prekážkami sa bude uskutočňovať dobrovoľnou platbou až do výšky 5 % ročného
vnútroštátneho stropu. Pre uľahčenie zakladania podnikov a ich štrukturálne úpravy bude pre
mladých začínajúcich farmárov určená platba až do výšky 2 % ročného vnútroštátneho stropu.
Pre malých poľnohospodárov sa zavedie paušálna platba až do výšky 100 % ročného
vnútroštátneho stropu, ktorou sa nahradia všetky priame platby a zjednodušia administratívne
postupy a povinnosti. Pre osobitné druhy poľnohospodárskej činnosti, ktoré majú určité
problémy a sú dôležité z ekonomických alebo sociálnych dôvodov sa poskytne viazaná
podpora až do 5 % ročného vnútroštátneho stropu s možnosťou prekročiť ho v osobitných
prípadoch.
Nariadenie zavádza pojem aktívny poľnohospodár, ktorého cieľom je neposkytovať
priame platby právnickým ani fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú na poľnohospodárskej
pôde minimálne poľnohospodárske činnosti alebo ak ročná výška ich priamych platieb je
nižšia ako 5 % súčtu ich príjmov z nepoľnohospodárskej činnosti za posledné účtovné
obdobie. Pre Slovensko sa navrhuje, že priame platby sa poľnohospodárom nepridelia ak ich
celková výška bude nižšia ako 200 € a plocha poľnohospodárskeho podniku bude menšia ako
2 hektáre.
Veľmi diskutovaným článkom nariadenia je postupné znižovanie a obmedzenie
priamych platieb pre poľnohospodárske podniky v prijatej výške nad 150 tis. € s prihliadnutím
na zamestnanosť, keď si budú môcť odpočítať vyplatené mzdy vrátane daní a sociálnych
príspevkov. Výška podpory, ktorú môže ktorýkoľvek samostatný poľnohospodársky podnik
získať z režimu základných platieb, sa obmedzuje na 300 000 € ročne.
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Zavádza sa určitá pružnosť prevodov finančných prostriedkov medzi piliermi. Členské
štáty EÚ sa môžu pred 1. augustom 2013 rozhodnúť, že použijú až do 10 % vnútroštátneho
stropu financovania (celkovej hodnoty pridelených nárokov a národnej rezervy) na opatrenia
programov rozvoja vidieka a zodpovedajúca suma nebude k dispozícii na poskytovanie
priamych platieb. Členské štáty (vrátane Slovenska), v ktorých úroveň priamych platieb
zostáva pod 90 % priemeru EÚ sa môžu rozhodnúť, že ako priame platby použijú až 5 %
vyčlenenej sumy na podporu opatrení programov rozvoja vidieka.
Návrh Nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi
výrobkami počíta so zachovaním mechanizmov riadenia trhu, t.j. verejnými intervenciami,
poskytovaním pomoci na skladovanie výrobkov súkromnými hospodárskymi subjektmi,
uplatňovaním schém na zlepšenie prístupu k potravinám (Programy podpory konzumácie
ovocia, zeleniny, mlieka, mliečnych výrobkov v školách), pomoc v sektore ovocia a zeleniny
(napr. na zlepšenie kvality, zvýšenie obchodnej hodnoty, propagácia, predchádzanie krízam
a krízové riadenie), podporné programy v sektore vinohradníctva a vinárstva a pomoc
v sektore včelárstva.
Návrh Nariadenia o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka stanovuje 6 priorít udržateľného územného
rozvoja vidieckych oblastí:
- podporovať prenos znalostí a inovácií v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a
vidieckych oblastiach,
- zlepšovať konkurencieschopnosť všetkých druhov poľnohospodárstva a posilňovať
životaschopnosť poľnohospodárskych podnikov,
- podporovať organizáciu potravinového reťazca a riadenia rizík v poľnohospodárstve,
- obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy závislé na poľnohospodárstve a lesnom
hospodárstve,
- propagovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prechod na nízkouhlíkové
hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a
lesného hospodárstva,
- podporovať sociálne začlenenie, zmierňovať chudobu a pomáhať hospodárskemu rozvoju
vo vidieckych oblastiach.
Pre konkrétne dosiahnutie jednej alebo viacerých priorít sa plánujú opatrenia podpory rozvoja
vidieka:
a) opatrenia na podporu prenosu znalostí a informačné akcie,
b) podpora poradenských služieb, služieb riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci
pre poľnohospodárske podniky,
c) podpora systémov kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín,
d) podpora investícií do hmotného majetku,
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e) podpora obnovy potenciálu poľnohospodárskej výroby zničeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenia vhodných preventívnych opatrení,
f) podpora rozvoja poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,
g) podpora základných služieb a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach,
h) podpora investícií do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov,
i) podpora zalesňovania a vytvárania zalesnených oblastí,
j) podpora vytvárania agro-lesníckych systémov,
k) krytie nákladov na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami,
l) podpora investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných
ekosystémov,
m) podpora investícií do nových lesníckych technológií a spracovania lesníckych výrobkov
a ich uvádzania na trh,
n) uľahčenie zakladania skupín výrobcov v sektoroch poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva,
o) podpora agro-environmentálnych operácií súvisiacich s klímou,
p) podpora ekologického poľnohospodárstva,
q) podpora sústavy Natura 2000 a rámcovej smernice o vode,
r) podpora poľnohospodárov
obmedzeniami,

v oblastiach

s prírodnými

alebo

inými

osobitnými

s) podpora záväzkov dobrých životných podmienok zvierat (nad rámec povinných noriem),
t) podpora lesnícko-environmentálnych a klimatických služieb a zachovanie lesa (nad rámec
povinných požiadaviek),
u) podpora foriem spolupráce subjektov v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve
a v potravinovom reťazci,
v) podpora manažmentu rizika (finančné príspevky na poistné poistenia úrody, zvierat a
rastlín a do podielových fondov na náhrady hospodárskych strát),
w) podpora miestnych akčných skupín Leader.
Začiatkom januára 2011 Európska komisia (ďalej EK) schválila nariadenie
o opatreniach pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá, teda výmeny informácií
o rizikách pre ľudské zdravie v súvislosti s potravinami, materiálmi prichádzajúcimi do styku
s potravinami a krmivom. Každý členský štát EÚ je povinný posielať kontaktnému miestu EK
varovné a informatívne oznámenia alebo oznámenia o zamietnutí na hraničnom prechode o
danom druhu rizika a výrobku, z ktorého riziko vyplýva a to bez zbytočného odkladu
najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa získala informácia o riziku.
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Na zasadnutí dňa 18. marca 2011 Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné
hospodárstvo (ďalej Rada) podporila hlavné ciele budúcej SPP, ktoré stanovila EK:
životaschopnú výrobu potravín, udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi, zavedenie
opatrení proti klimatickým zmenám a vyvážený územný rozvoj. Rada súhlasila s priamou
podporou príjmov poľnohospodárov v EÚ, ktorá zabezpečuje primeranú životnú úroveň pre
poľnohospodársku komunitu a súčasne zlepšuje poskytovanie verejných tovarov a služieb
poľnohospodármi. Uznala potrebu spravodlivejšieho rozdeľovania priamej podpory príjmov
medzi členskými štátmi EÚ pri postupnom obmedzovaní väzby na historické výnosy. Pri
rozdeľovaní podpôr farmárom považuje Rada za potrebnú pružnosť na národnej/regionálnej
úrovni ako aj primerané prechodné obdobie, aby sa zabránilo vážnejším narušeniam trhu
a deformujúcim finančným dôsledkom. Rada podporila koncepciu zavádzania ďalších
environmentálnych opatrení do SPP po roku 2013, ktoré by však mali byť jednoduché
a z pohľadu nákladovosti efektívne. Rada vzala na vedomie značný nesúhlas členských štátov
EÚ so zavedením hornej hranice priamych platieb pre veľké poľnohospodárske podniky
a súhlasila, aby sa pokračovalo v poskytovaní dobrovoľnej viazanej podpory v niektorých
citlivých sektoroch a regiónoch. Rada zdôraznila potrebu trhových opatrení, nástrojov pre
riadenie rizík, podpory priameho predaja a výroby pre miestne trhy a pre zlepšenie fungovania
potravinového dodávateľského reťazca, aby sa zvrátil vývoj znižovania podielu
poľnohospodárov na pridanej hodnote. Skonštatovala potrebu vytvorenia rovnocenných
podmienok pre výrobcov z tretích krajín, čo sa týka kvality a nezávadnosti dovážaných
poľnohospodárskych produktov, ochrany životného prostredia pri poľnohospodárskej výrobe
a zabezpečenia dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat. V rámci SPP zdôraznila
potrebu silnej politiky rozvoja vidieka ako základného nástroja pre posilnenie
konkurencieschopnosti, modernizáciu a udržateľného rozvoja agropotravinárskeho sektora,
zachovanie rôznorodosti poľnohospodárskych činností a zvyšovanie hospodárskeho potenciálu
vidieckych oblastí. Rada upozornila na vážne problémy, ktorým čelia vidiecke oblasti EÚ:
nedostatok pracovných príležitostí, demografické zmeny, generačná výmena v odvetví
poľnohospodárstva, absencia podpory pre mladých začínajúcich farmárov, nedostatočná
infraštruktúra vidieka a prenosu odborných znalostí.
V polovici apríla EK vyhovela žiadosti SR a predĺžila prechodné obdobie zákazu
nadobúdania poľnohospodárskej pôdy fyzickými a právnickými osobami z ostatných
členských štátov EÚ do 30. apríla 2014 Rozhodnutím Komisie 2011/241/EÚ zo 14. apríla
2011, ktorým sa predlžuje prechodné obdobie týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej
pôdy na Slovensku. Rozdiely v cenách poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a v krajinách
EÚ-15 sú také značné, že môžu byť prekážkou cenovej konvergencie a predmetom
špekulatívnych činností s pôdou. Nedokončený proces reštitúcií vlastníckych práv ku
poľnohospodárskej pôde a jej fragmentácia bráni transakciám s pôdou v SR, prispieva k nižšej
konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov a vytvára poľnohospodárske podniky
s nižšou orientáciou na trh. Príprava trhu s pôdou na liberalizáciu si vyžaduje zlepšenie
možností získania úverov, poistenia poľnohospodárov, zvýšeného prísunu zahraničného
kapitálu a know-how do odvetvia poľnohospodárstva.
Koncom mája 2011 sa v maďarskom Debrecéne konalo neformálne stretnutie Rady,
na ktorom sa s predstaviteľmi občianskych združení diskutovalo o príspevku budúcej SPP k
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udržateľnosti živočíšnej výroby v EÚ. Priznala sa potreba reformy systému mliečnych kvót,
avšak ich zrušenie po roku 2015 by malo byť nahradené alternatívnou formou riadenia ponuky
mlieka, ktorá zabezpečí stabilnejšie a spravodlivejšie ceny mlieka výrobcom vo všetkých
regiónoch EÚ. Nová SPP by mala znížiť závislosť na dovoze krmovín a mala by podporovať
lokálnu produkciu bielkovinových plodín. Potrebné je zachovať prísne normy v chove
hospodárskych zvierat, aby sa produkovali zdravé a výživné mäsové výrobky.
EK schválila 5. júla 2011 podporné programy pre poskytovanie informácií
a propagáciu poľnohospodárskych produktov v 13-tich členských štátoch EÚ vrátane
Slovenska. Na obdobie 1 až 3 rokov prispeje 37,6 mil. € (50 % z celkových nákladov
schválených návrhov projektov) na informovanie spotrebiteľov o normách a kvalite
ekologických potravín, ovocia, zeleniny, mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, vajec a
rastlinných olejov. EK podporí v SR propagačné aktivity pre zvýšenie spotreby mlieka
a mliečnych výrobkov sumou 1,7 mil. € v rokoch 2011-2013.
V polovici júla EK zverejnila Zelenú knihu o propagačných a informačných
opatreniach na podporu poľnohospodárskych produktov. Cieľom je zistiť názory
spotrebiteľov, výrobcov, distribútorov a verejnej správy na rôznorodosť a pridanú hodnotu
poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, na význam a nástroje podpory rozvoja
regionálnych a miestnych trhov, na posilnenie postavenia a propagácie európskeho
poľnohospodárstva na svetovom trhu, na zviditeľnenie zemepisného pôvodu a značiek
európskych poľnohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov. Na základe
zistených názorov sa plánuje vypracovanie cielenejšej a ambicióznejšej informačnej a
propagačnej stratégie, ktorá podporí záujem spotrebiteľov EÚ a aj z tretích krajín
o poľnohospodársku a potravinársku produkciu.
Poľské predsedníctvo zorganizovalo v polovici júla 2011 v Sopote konferenciu
o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov (s dôrazom na biomasu poľnohospodárskeho
pôvodu) vo vidieckych oblastiach. Účastníci skonštatovali, že vyššia miera využívania miestne
dostupných vedľajších produktov a odpadu z poľnohospodárstva a potravinárstva na
energetické účely a podpora pestovania energetických plodín (ktoré nekonkurujú trhu
s potravinami) môže zvýšiť príjmy pracovníkov v poľnohospodárstve. Štruktúra
poľnohospodárstva vo väčšine členských štátov EÚ, energetické vlastnosti biomasy,
rentabilnosť prepravy poukazujú na efektívnosť využívania biomasy v mieste pôvodu, t.j.
v menších výrobných jednotkách.
Koncom júla 2011 EK schválila finančnú núdzovú výpomoc v celkovej výške 226,2
mil. € pre pestovateľov čerstvej zeleniny z 22 členských štátov EÚ z dôvodu stiahnutia
produktov z trhu alebo nepozberania úrody v období 26. 5. – 30. 6. 2011 po prepuknutí krízy
spôsobenou baktériou E-coli v Nemecku. Slovenskí producenti uhoriek, paradajok, šalátov,
cukín a sladkých paprík dostali odškodnenie v súhrnnej výške 536,1 tis. €. Výška
kompenzácie predstavovala 50 % obvyklej sezónnej ceny zeleniny a pre výrobcov
v odbytových združeniach s prístupom ku operačným programom dosiahla až 70 % obvyklej
sezónnej ceny.
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S cieľom podpory predaja poľnohospodárskych produktov od malých slovenských
poľnohospodárov, ich etablovania na agrárnom trhu a zvýšenia zamestnanosti
v poľnohospodárstve nadobudli 1. novembra 2011 účinnosť Nariadenia vlády SR 360/2011
Z.z. o hygienických požiadavkách na niektoré potravinárske prevádzkarne a na predaj malých
množstiev produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam. Umožňujú poľnohospodárom predávať menšie množstvá
poľnohospodárskych produktov z vlastnej produkcie priamo konečným spotrebiteľom alebo
maloobchodnej prevádzkarni (predajni potravín, trhové miesto, zariadenie spoločného
stravovania).
V januári a v novembri 2011 EK doplnila nariadenie o pomoci pri poskytovaní ovocia
a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory
konzumácie (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 34/2011 a 1208/2011). Členské štáty EÚ, ktoré
zriaďujú program podpory konzumácie ovocia a zeleniny musia do 31. januára príslušného
roka oznámiť EK stratégiu pomoci. V stratégii opíšu aj sprievodné opatrenia, ktoré prijmú pre
úspešné vykonávanie programu podpory, pre zlepšovanie vedomostí cieľovej skupiny
o odvetví ovocia a zeleniny a o zdravých stravovacích návykoch. Okrem nákladov na dodanie
ovocia, zeleniny, výrobkov z ovocia, zeleniny a banánov do vzdelávacích zariadení sú
oprávnenými nákladmi aj súvisiace náklady (nákup, prenájom, lízing zariadení, činnosti
spojené s monitorovaním a hodnotením programu, informačné kampane, stretnutia,
konferencie a semináre, informačný a propagačný materiál).
V priebehu roku 2011 bolo v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP)
schválených v inštitúciách EÚ celkovo viac ako 1100 nariadení, 54 smerníc Európskej komisie
(EK), 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady, 178 rozhodnutí EK, 27 rozhodnutí Rady,
viaceré rozhodnutia Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo, 14 rozhodnutí Spoločného
výboru EHP, rozhodnutia Dozorného úradu EZVO, rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady atď. Napriek množstvu nových právnych predpisov nepriniesol rok 2011 strategicky
novú legislatívu, ktorá by podstatne menila jestvujúce politiky SPP. Významné legislatívne
zmeny v podobe nových nariadení a smerníc sa očakávajú až v roku 2012 v súvislosti s novou
reformou SPP po roku 2013, ktorej podoba sa ešte stále formuje.
K najdôležitejším prijatým legislatívnym predpisom ovplyvňujúcim oblasť priamych
platieb patrili: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1231/2011 zo 16. novembra
2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 378/2007, pokiaľ ide o pravidlá
vykonávania dobrovoľnej modulácie priamych platieb v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 307/2011 z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
príloha IV a príloha VIII k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa
stanovujú rozpočtové stropy na rok 2011 uplatniteľné na určité režimy priamej podpory
ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 73/2009, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č.
784/2011 z 5. augusta 2011 o preddavkoch priamych platieb uvedených v prílohe I k
nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej
podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
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ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktoré sa majú vyplácať od 16.
októbra 2011 a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1121/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre
poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V uvedeného nariadenia, a nariadenie (ES) č.
1122/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.
73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v
rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako
aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové
plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva.
Legislatíva reformovaného odvetvia vinohradníctva a vinárstva bola upravená aj
Nariadením Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných
postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka a taktiež Nariadením
Komisie (EÚ) č. 538/2011 z 1. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č.
607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy,
označovanie
a
obchodnú
úpravu
určitých
vinárskych
výrobkov.
Významným pre oblasť spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov bolo schválené
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 173/2011 z 23. februára 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú
nariadenia (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES)
č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES)
č. 1187/2009 a (EÚ) č. 479/2010, pokiaľ ide o povinnosti oznamovania v rámci spoločnej
organizácie poľnohospodárskych trhov a režimy priamej podpory pre poľnohospodárov.
Oblasť politík rozvoja vidieka bola upravená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č.
679/2011 zo 14. júla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV). Nariadenie stanovuje, že zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov sú
oprávnené získať podporu len vtedy, ak ich výrobná kapacita nepresahuje kombinovanú
priemernú ročnú spotrebu tepelnej, elektrickej energie alebo palív používaných v doprave
v danom poľnohospodárskom podniku.
V priebehu roku 2011 boli do Registra schémy kvality potravín EÚ ako chránené
zemepisné označenia zaregistrované 3 slovenské výrobky: Zázrivský korbáčik (Nariadenie
Komisie (EÚ) č. 238/2011), Tekovský salámový syr (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 239/2011)
a Oravský korbáčik (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 243/2011). Do kategórie zaručených
tradičných špecialít sa do Registra zapísali ďalšie 4 potravinárske výrobky (Liptovská saláma
(Nariadenie Komisie (EÚ) č. 161/2011), Lovecká saláma (Nariadenie Komisie (EÚ) č.
160/2011), Spišské párky (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 159/2011), Špekáčky (Nariadenie
Komisie (EÚ) č. 158/2011).
Financovanie a informačnú agendu Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu
(EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) upravili
nasledovné nariadenia EK: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 410/2011 z 27. apríla
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2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 259/2008, ktorým sa stanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním
informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného
fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),
Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/689/EÚ zo 14. októbra 2011, ktorým sa z
financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci
Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu
(EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Vykonávacie rozhodnutie Komisie
2011/447/EÚ z 20. júla 2011, ktorým sa opravuje rozhodnutie 2010/152/EÚ, ktorým sa z
financovania Európskou úniou vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v
rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu
(EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), Vykonávacie nariadenie Komisie
(EÚ) č. 909/2011 z 8. septembra 2011, ktorým sa ustanovuje forma a obsah účtovných údajov
predkladaných Komisii na účely zúčtovania EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania
a prognóz, Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/837/EÚ z 12. decembra 2011, ktorým sa
opravuje rozhodnutie 2010/399/EÚ, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú
niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho
poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1353/2011 z 20.
decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných
podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov
platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z
fondov EPZF a EPFRV.
Ďalšie veľké skupiny nariadení EK tvorili nariadenia operatívneho charakteru
upravujúce povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín (napr. Nariadenie Komisie (EÚ) č.
546/2011 z 10. júna 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na
ochranu rastlín), nariadenia upravujúce používanie kŕmnych doplnkových látok, nariadenia
týkajúce sa určovania vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny, nariadenia o
vývozných náhradách za niektoré konkrétne komodity v rôznych sektoroch, colných kvótach
a vývozných povoleniach Spoločenstva na konkrétne poľnohospodárske komodity, nariadenia
upravujúce fytosanitárne predpisy a stanovujúce zápisy názvov do Registra chránených
označení pôvodu a chránených zemepisných označení, nariadenia o zaradení niektorých
chemických látok medzi účinné látky, nariadenia spresňujúce podmienky vydávania
dovozných povolení apod.
Počas roku 2011 bolo vydaných 29 aproximačných nariadení vlády SR týkajúcich sa
Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, resp. odvetvia poľnohospodárstva.
K najvýznamnejším z nich patrilo Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 495/2011 Z. z.,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach
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poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb implementujúce 4
právne akty EÚ:
a) Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej
politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa
menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým
sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 v platnom znení,
b) Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá na vykonávanie režimu jednotnej platby ustanoveného v hlave III
nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej
podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov v platnom znení,
c) Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory
pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V v platnom znení,
d) Nariadenie Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie,
moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre
poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory
ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva v platnom znení.
Medzi ďalšie podstatné aproximačné nariadenia je možné zaradiť aj Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z., o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka implementujúce 14 právnych aktov ES/EÚ, Nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 276/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 215/2009
Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a odrôd pestovaných rastlín,
ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množitelského materiálu týchto druhov a odrôd
na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 417/2010 Z. z ., Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na
priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho
pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným
maloobchodným prevádzkarniam a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov ako aj Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych
výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na
stredných školách v znení neskorších predpisov, ktoré implementuje 2 právne akty EÚ:
a) Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) v platnom znení,
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b) Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva
pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách.
Ostatné aproximačné nariadenia sa týkali použitia krmív určených na osobitné
nutričné účely, požiadaviek na uvádzanie osiva krmovín a osiva olejnín a priadnych rastlín na
trh a požiadaviek na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh (napr. Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 222/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na
ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov).
Okrem aproximačných nariadení vlády boli schválené viaceré ďalšie nariadenia vlády,
zákony a vyhlášky, pričom z „dielne“ MPRV SR pochádzalo 46 právnych predpisov.
K najzávažnejším schváleným zákonom patria zákony predložené MPRV SR, napr.: Zákon
57/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov
v zriadených záhradkových osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších
predpisov, Zákon 101/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o
pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji
vidieka v znení neskorších predpisov, Zákon 342/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, Zákon 349/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a taktiež
Zákon 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
K aprílu 2012 nie sú známe zámery prijímania nových právnych predpisov, nakoľko nebol
zatiaľ vypracovaný Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2012.
Z ostatných „neaproximovaných“ signifikantných nariadení vlády je možné poukázať
na Nariadenie vlády č. 83/2011 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového
fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov, Nariadenie vlády č. 168/2011 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností
Slovenským pozemkovým fondom a Nariadenie vlády č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní
pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
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