26.03.2007, Zvolen, lesinsky@changenet.sk
Zásadné pripomienky Agro-eko fóra (AEF) k návrhu dokumentu MP SR:
„Nariadenie vlády SR o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia“
v rámci pripomienkového konania, číslo materiálu 1828/2007-410
Agro-eko fórum je platforma 18 mimovládnych organizácií SR, ktorá presadzuje princípy trvaloudržateľného
poľnohospodárstva a lesníctva na Slovensku. AEF sa zapojilo do tvorby pripomienkových konaní
dokumentov ako člen monitorovacích výborov programov Sektorový operačný program (SOP) a Plán rozvoja
vidieka (PRV) tak pre obdobia 2004-2006 ako aj pre obdobie 2007-13. Naše pripomienky a komentáre nájdete
na stránke: http://www.cepta.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=201.
Komentáre a vysvetlenia AEF sú písané zelenou kurzívou.
Pripomienky Agro-eko fóra (AEF):
1. Termín, resp. načasovanie pripomienkovania predkladaného dokumentu.
Žiadame preložiť pripomienkovanie a schvaľovanie predkladaného dokumentu „Nariadenie vlády SR
o podmienkach výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia“ z pripomienkovacieho konania.
Takýto dokument sa podľa nášho názoru má schvaľovať v čase, keď bude vlastný dokument Plánu rozvoja
vidieka 2007-2013 už schválený. V súčasnosti tento dokument bude ešte hodnotený EÚ, tento proces môže
znenie niektorých opatrení, a ich financovaní ešte zmeniť. Diskusia o tom „ako spraviť“, je podľa nášho
názoru aktuálna tom čo nám je jasné „čo spraviť“. Ak by bolo možné, prosíme zachovať tento princíp aj
pre budúce pripomienkovacie konania dokumentov MPSR, je to prejav úcty k času zainteresovaných strán.
2. Územia sústavy NATURA 2000.
Požadujeme zaradiť do podmienok výberu žiadostí do agroenvironmentálneho opatrenia PRV 2007 – 2013
aj Chránené územia európskeho významu NATURA 2000 a popri Chránených vtáčich územiach, ktoré
v dokumente sú spomenuté prehodnotiť ich podporu.
Platbami v rámci sústavy NATURA 2000 sa podľa nášho názoru nepodporí v žiadúcej miere udržateľné
hospodárenie na poľnohospodárskej a lesnej pôdy při ochrane životného prostredia a krajiny, kritéria pre
poskytnutie podpory sú nedostatočné a neumožňujú zabezpečiť potrebnú ochranu a starostlivosť o územia
európskej sústavy NATURA 2000.
3. Systém výberu žiadostí v rámci Agro-environmentálneho opatrenia (AEO).
Požadujeme zmeniť navrhovaný systém výberového žiadostí a zvážiť bodový systém hodnotenia (teda nie
bodové pásma) pri výbere žiadostí v rámci AEO. Návrh AEF pre podmienky výberu žiadostí AEO je
priložený nižšie.
Navrhovaný systém podľa nášho názoru nezohľadňuje prínos jednotlivých opatrení pre trvaloudržateľný
rozvoj vidieka v rámci tak poľnohospodárstva ako aj lesníctva.
4. Opatrenie Integrovanej produkcie (IP)
Požadujeme úplne navrhované podopatrenie IP v tom znení ako je navrhované v PRV 2007-13.
Podopatrenie IP, tak ako je navrhované, nezohľadňuje súčasný stav poznania pre IP v Európe, stavia
nedostatočné podmienky pre šetrné hospodárenie, ani pre produkciu produktov s pridanou hodnotou proti
konvenčnej produkcii, nemá vyriešenú pravidelnú kontrolu (ako napr. ekologické poľnohospodárstvo) ani
poradenstvo, neadekvátne a diskriminačne ohodnocuje plnenie navrhovaných podmienok IP.
Alternatívnym riešením podopatrenia IP (ktoré vo svojej plnej forme je potrebné pre SR) by bolo alebo:
- zásadne znížiť navrhovanú podporu pre IP, tak aby nebola diskriminačná oproti navrhovaným platbám
pre ekologické poľnohospodárstvo alebo
- sprísniť podmienky IP tak, aby v maximálnej miere a plnom rozsahu zohľadňovali stav poznania
v integrovanej kontrole škodcov poľnohospodárskej produkcie
Príloha k bodu 3 pripomienok AEF k návrhu „Nariadenia vlády SR o podmienkach výberu žiadostí do
agroenvironmentálneho opatrenia“ - navrh systému zaradenia jednotlivých žiadateľov Agroenvironmentálnych opatrení z PRV 2007-2013:
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§5
(1) Žiadosti podané žiadateľmi podľa § 2 písm. a) až f) sa zaradia na základe kritérií hospodárskej
a environmentálnej účinnosti16) do jednotlivých bodových pásiem.
(1) Prvé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi na podopatrenia uvedené v § 2 písm.
c), ktorý produkujú produkty s predajom na lokálnom a/alebo slovenskom trhu, hospodária na
ornej pôde, v sadoch alebo viniciach. Rovnako aj žiadatelia písm. b), f) z území NATURA –
Území európskeho významu (UEV), hospodáriaci v tomto území celou farmou. (= 100 bodov)
(2) Druhé bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi na podopatrenia uvedené v §2 písm. c)
hospodáriaci na ornej pôde, v sadoch alebo viniciach. Rovnako aj žiadatelia písm. b), f) z území
NATURA – Území európskeho významu (UEV). Ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do
bodového pásma podľa odseku 2 a môžu v tomto podopatrení hospodáriť i s časťou farmy. (= 90
bodov)
(3) Tretie bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi na podopatrenia uvedené v § 2 písm. c)
ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého a druhého bodového pásma - odsek 2 a 3; ďalej v
§ 2 písm. b), d), e), f) a zároveň tieto plochy patria úplne alebo čiastočne do Území európskeho
významu (UEV) chránených vtáčích území (CHVU), vyhlásených území NATURA 2000 a
nespĺňajú podmienky na zaradenie do prvého a druhého bodového pásma - odsek 2 a 3.
Zoraďovanie uchádzačov s časťou farmy - podľa počtu zahlásených podopatrení a % rozlohy
farmy zapojenej do AEO opatrení. (= 80 bodov)
(4) Štvrté bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi na podopatrenia uvedené v § 2 písm. a) až
g), ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do bodového pásma podľa odsekov 2 až 4, a do
poopatrení AEO sa hlásia s celou farmou. (= 70 bodov)
(5) Piate bodové pásmo tvoria žiadosti podané žiadateľmi na podopatrenia uvedené v § 2 písm. a) až
g), ak nespĺňajú podmienky na zaradenie do bodového pásma podľa odsekov 2 až 4, a do
poopatrení AEO sa hlásia s časťou farmy. Zoraďovanie uchádzačov s časťou farmy - podľa počtu
zahlásených podopatrení a % rozlohy farmy zapojenej do AEO opatrení. (= 60 bodov)
(6) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodov pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového
pásma po piate bodové pásmo. V druhom a treťom bodovom pásme sú uprednostnení žiadatelia
písmena c). Pri čiastočnej výmere výber sa vykoná podľa výšky percenta plochy patriacej do
predmetných území z plochy uvedenej v žiadosti. podľa počtu zahlásených podopatrení a výšky %
plochy rozlohy farmy zapojenej do AEO opatrení. V štvrtom bodovom pásme sú uprednostnení
žiadatelia v postupnosti (z podopatrenia písmena): f), potom d), potom g), potom a), potom e),
potom b). Prekrývanie plôch v rámci jednotlivých podopatrení sa nezohľadňuje.
(7) Výber žiadostí podľa § 2 písm. g) sa vykoná od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.
Žiadatelia, ktorých žiadosti boli vybrané podľa odsekov 7 a 8, predložia čestné vyhlásenie na základe
oznámenia agentúrou o tom, že budú plniť podmienky agroenvironmentálnych opatrení podľa osobitného
predpisu.17)
Za Agro-eko fórum spracoval koordinátor AEF – Ing. Daniel Lešinský, PhD.
CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, www.cepta.sk
kontakt: 0905581076
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Čl. 39 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1698/2005.
Čl. 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005 Z. z.
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