PAC(20)4919:3 – PG/KV/CG/iq

Brusel, 30. november 2020

Informácia k nariadeniu o prechodnom období – výstup z trialógov

Predbežná politická dohoda o hlavných aspektoch nariadenia o prechodnom
období – 30. jún 2020
Článok 1 – trvanie – prechodné obdobie je predĺžené do 31. decembra 2022 (dva roky)
Článok 5 – platobné nároky – ČŠ môže rozhodnúť, že všetky platobné nároky pridelené
pred 1. januárom 2020 sa budú považovať za zákonné a správne
Článok 6 – EPFRV – zjednodušené znenie o harmonizácii výdavkov z minulého PRV s
novým rámcom SPP po roku 2020
Článok 8 – zmeny a doplnenia k 1305/2013
•

Dlhšie obdobie pre nové záväzky v rámci AEKO, v ekologickom poľnohospodárstve, v
dobrých životných podmienkach zvierat, za určitých podmienok (dlhšie ako tri roky).

•

Pokračovanie degresívnych platieb v opatrení ANC (postupné ukončovanie platieb).

•

Riadenie rizík - prahová hodnota pre spustenie krytia nákladov znížená z 30% na 20%.

•

Technická pomoc – zvýšenie percentuálneho podielu dostupného z EPFRV na
technickú pomoc až do výšky 5%.

•

LEADER – 5% z EAFRD na LEADER a CLLD.

Článok 10 – zmeny a doplnenia k 1307/2013
•

Prechodná pomoc – prechodná vnútroštátna pomoc bude oprávnená aj počas
prechodného obdobia.

•

Viazané platby – predĺženie oprávnenosti výrobných jednotiek.

Článok 11 – zmeny a doplnenia k 1308/2013
•

Schéma pomoci pre odvetvie olív a olivového oleja - existujúce pracovné programy
vypracované na obdobie od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021 by sa mali nahradiť
novými pracovnými programami, ktoré sa budú vykonávať od 1. apríla 2021 do 31.
decembra 2022.

•

Sektor ovocia a zeleniny - existujúce operačné programy v sektore ovocia a zeleniny,
ktoré nedosiahli maximálnu dĺžku piatich rokov, je možné predĺžiť iba do 31. decembra
2022. Nové operačné programy v tomto sektore by sa mali schvaľovať iba na
maximálnu dĺžku troch rokov.

•

Včelársky sektor - existujúce národné programy pre včelársky sektor vypracované na
obdobie od 1. augusta 2019 do 31. júla 2022 by sa mali predĺžiť do 31. decembra 2022.
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•

Práva na výsadbu viniča - členským štátom, ktoré pestovateľom umožnili predkladať
žiadosti o prevod práv na výsadbu do 31. decembra 2020, by sa preto malo umožniť
rozhodnúť o predĺžení termínu na predkladanie týchto žiadostí do 31. decembra 2022.
Posledný dátum platnosti týchto zmenených povolení by sa mala následne upraviť, a
preto by sa mala skončiť najneskôr do 31. decembra 2025.

•

Národná pomoc vo Fínsku - predĺžená na prechodné obdobie.

•

Marketingové pravidlá pre olivové oleje - možnosť pre producentské členské štáty
zaviesť marketingové pravidlá na reguláciu dodávok.

•

Daňové opatrenia - vnútroštátne daňové opatrenia, podľa ktorých sa základ dane z
príjmu uplatňovaný na poľnohospodárov počíta na základe viacročného obdobia, by
mali byť vyňaté z uplatňovania pravidiel štátnej pomoci.

Predbežná politická dohoda o integrácii fondov EÚ novej generácie (ERI) na
rozvoj vidieka do nariadenia o prechodnom období - 10. novembra 2020 a
konečná dohoda 27. novembra 2020
•

Článok 58 a (nový) - Zdroje na obnovu poľnohospodárskeho odvetvia Únie a
vidieckych oblastí:
-

8 070 486 840 EUR v súčasných cenách, ktoré sa majú prideliť na
opatrenia zamerané na riešenie následkov krízy COVID-19. Poskytnú
sa ako dodatočné zdroje pre rozpočtové záväzky v rámci EPFRV na
roky 2021 a 2022:
o
2021: 2 387 718 000 EUR,
o
2022: 5 682 768 840 EUR;
o

Členenie pre každý členský štát je stanovené v prílohe (rovnaké kritériá ako
pre národné alokácie);

o

Až 4% môžu byť pridelené na technickú pomoc z iniciatívy ČŠ; do 5%, ak
celková výška podpory z EPFRV je nižšia ako 1,8 mld. EUR;

o

Najmenej 37% musí byť vyhradených pre opatrenia podľa čl. 33, 59 (5) a
(6) (dobré životné podmienky zvierat, LEADER a činnosti prospešné pre
životné prostredie a klímu), najmä pre: ekologické poľnohospodárstvo,
zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, vrátane znižovania emisií
skleníkových plynov z poľnohospodárstva, ochrany pôdy, vrátane zlepšenia
úrodnosti pôdy prostredníctvom sekvestrácie uhlíka, zlepšenia využívania a
hospodárenia s vodou vrátane úspor vody, vytvárania, ochrany a obnovy
biotopov priaznivých pre biodiverzitu, znižovania rizík a dopadov používania
pesticídov a antimikrobiálnych látok, dobrých životných podmienok zvierat,
aktivity LEADER zamerané na spoluprácu.

o

Platí zásada zákazu regresie (spätného chodu): Minimálne rovnaký
celkový podiel príspevku z EPFRV musí byť vyhradený v PRV pre opatrenia
podľa čl. 59 ods. 6 (rovnaké opatrenia ako pri 30% na životné prostredie /
klímu);

o

Najmenej 55% musí byť vyhradených na opatrenia podľa čl. 17 (investície),
19 (rozvoj poľnohospodárstva a podnikania), 20 (základné služby) a 35
(spolupráca) na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vidieckych
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oblastí, odolné, udržateľné a digitálne oživenie hospodárstva v súlade s cieľmi
pre životné prostredie a klímu. Najmä krátke dodávateľské reťazce a miestne
trhy, efektívne využívanie zdrojov vrátane presného a inteligentného
poľnohospodárstva, inovácie, digitalizácia a modernizácia výrobných strojov
a zariadení, podmienky bezpečnosti pri práci, obnoviteľná energia, obehové
hospodárstvo a biohospodárstvo, prístup k vysoko kvalitným informáciám a
komunikačné technológie (IKT) vo vidieckej oblasti.
o

Členské štáty sa môžu odchýliť od zásady spätného posuvu späť alebo
od 55% prahovej hodnoty v rozsahu nevyhnutnom na splnenie
ktorejkoľvek z týchto dvoch požiadaviek.

o

Zdroje ERI budú programované a monitorované oddelene od EPFRV:
➢

Finančný plán (článok 8 ods. 1 písm. (h) bod (i): Zdroje ERI musia byť
samostatné;

➢

Rozpočtové záväzky ERI v PRV musia byť tvorené osobitne; V článku 59
ods. 4 sa vkladá nasledovné:
•

Maximálna miera príspevku: 100%;

•

ČŠ môže ustanoviť jednotnú špecifickú mieru príspevku platnú
pre všetky operácie podporované ERI.

Výnimočné opatrenie na rozvoj vidieka na Covid-19 sa za určitých podmienok predĺži o šesť
mesiacov.
POSEI: Naďalej sa zachová podpora pre najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom
mori. Obidve strany sa dohodli, že na prvý prechodný rok (2021) použijú prostriedky z rezerv
(nevyužité prostriedky) a že príslušné členské štáty (ES, PT, FR, EL) použijú na financovanie
„medzery“ v rámci krytia ich priamych platieb v roku 2022. Pokiaľ ide o druhé, EP zahrnul
vyhlásenie, že kompromis o POSEI nesmie brániť žiadnemu budúcemu výsledku celkového
balíka reforiem SPP.
V prílohe II článok 17 ods. 3 Investície do hmotného majetku: Miera podpory investícií
do hmotného majetku (článok 17 ods. 3) sa môže zvýšiť o ďalších maximálne 35% za
predpokladu, že takáto podpora nepresiahne 75%, (v prípade financovania z ERI);
V prílohe II článok 19 ods. 6 Rozvoj poľnohospodárstva a podnikania: Platby mladým
poľnohospodárom podľa čl. 19 ods. 1 písm. a) bod i) možno zvýšiť o ďalších maximálne 30
000 EUR (v prípade financovania z ERI), môže preto dosiahnuť 100 000 EUR.
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