Reforma SPP „bude obsahovať“ zmenu krížového plnenia
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Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciolos sa s ministrami
poľnohospodárstva zhodol na tom, že jadrom budúcej reformy by malo byť zjednodušenie
regulácie poľnohospodárstva a najmä požiadaviek krížového plnenia.
Komisár Ciolos ako aj komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľa John Dalli si vypočuli
požiadavky členských štátov, aby boli zjednodušené pravidlá EÚ vo všetkých legislatívnych
oblastiach ovplyvňujúcich poľnohospodárstvo – pravidlá zdravia zvierat, pravidlá bezpečnosti
potravín a environmentálne pravidlá.
Členské štáty boli neoblomné v tom, aby boli pravidlá eko-podmienenosti zakotvené do
krížového plnenia.
Diskusia svedčí o zhode medzi členskými štátmi a Komisiou o znížení byrokracie SPP
a využití reformy SPP po roku 2013 na tento účel. Diskusia o zjednodušení začala v rámci
českého predsedníctva v roku 2009 a bola urýchlená skupinou členských štátov vedených
Dánskom, ktorá predložila 39 konkrétnych návrhov na zníženie administratívneho zaťaženia.
Komisia reagovala na dánsky dokument koncom novembra 2009 a zaviazala sa zaoberať sa
niekoľkými návrhmi. Ministri následne súhlasili s tým, že veľa podnetov by sa mohlo riešiť
v rámci reformy po roku 2013.
Ciolos vysvetľuje štádiá postupu
Ciolos pripomenul, že v 19 oblastiach boli podniknuté konkrétne akcie, ktoré reagovali na 39
požiadaviek členských štátov. Upozornil na pokrok, ktorý sa dosiahol tým, že bolo umožnené,
aby boli žiadosti na jednotné platby podané pre rôzne časti pôdy a na opakujúci sa problém
nezhody s krížovým plnením.
Ministrom povedal, že „balík zjednodušení“, ktorý musí byť predložený Výboru pre
poľnohospodárstvo zasadajúcemu v októbri by mal reagovať na zostávajúce požiadavky,
vrátane redukcií kontrol vykonávaných pri menších porušeniach pravidiel krížového plnenia.
Ďalšie významné odporúčania, ktoré zahŕňajú „zásadné politické rozhodnutie“ budú
uplatnené v rámci reformy po roku 2013 a tento návrh členské štáty akceptovali.
„Platby pre rozvoj vidieka meškajú a riadenie programov 2. piliera bude jednou z otázok,
ktoré sa budú riešiť v budúcej reforme SPP,“ povedal Ciolos. Prehodnotenie vzťahu medzi
administratívnymi nákladmi kontroly na mieste a rizikami chýb týkajúcimi sa 2. piliera je tiež
považované za „politickú“ záležitosť, ktorá bude riešená po roku 2013.
Dalli načrtáva svoju agendu zjednodušenia
Komisár Dalli vysvetlil, že jeho spolupracovníci stále skúmajú situáciu farmárov. „Opatrenia,
ktoré podnikáme, by mali byť proporcionálne a mali by zabrániť nepotrebným
a neprimeraným nákladom pôsobiacim ako brzda ekonomickej činnosti,“ povedal.
Pripomenul sériu konkrétnych zjednodušení, ktoré sa realizovali v roku 2009 v prospech
farmárov v tak rozmanitých oblastiach ako sú vedľajšie živočíšne produkty, prípravky na
zlepšenie potravín, marketing krmív a zrušenie hraničných inšpekčných miest so
Švajčiarskom.

Sľúbil, že ďalšie kroky budú nasledovať zo strany GR Sanco a poukázal na pokračujúce
snahy týkajúce sa revízie systému ochrany rastlín v EÚ, „zákona o zdraví zvierat“ a zmien
v legislatíve o identifikácii hovädzieho dobytka.
Zdroje GR Sanco potvrdili, že úpravy legislatívy o identifikácii hovädzieho dobytka by mali
byť vykonané koncom roka 2010 alebo začiatkom roka 2011, s cieľom umožniť členským
štátom prechod od papierovej formy k elektronickej.

