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Komisia nedohliadala primerane nad „procesom oddelenia“ 
podpory EÚ pre poľnohospodárske podniky, ktorý bol prijatý 
v rámci „kontroly zdravotného stavu“ SPP v roku 2008, konštatujú 
audítori EÚ  
 
V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa zistilo, že Komisia nedohliadala primerane 
nad členskými štátmi pri výpočte platobných nárokov na podporu EÚ pre poľnohospodárske podniky v rámci 
režimu jednotnej platby v období rokov 2010 – 2012. Členské štáty nerozdeľovali vždy disponibilnú podporu 
v  súlade so zásadami a cieľmi politiky EÚ a platobné nároky boli niekedy vypočítané nesprávne. 
 
 „Režim jednotnej platby (SPS), zavedený v roku 2005, nahradil väčšinu bývalých priamych platieb viazaných 
na poľnohospodársku výrobu. V rámci revízie reformy SPP z roku 2003, ktorá sa vykonala v roku 2008 a je známa ako 
„kontrola zdravotného stavu“, sa SPS rozšíril na poľnohospodárske odvetvia, v ktorých tento režim dovtedy nebol 
zavedený alebo bol zavedený len čiastočne. Členské štáty mali značné rozhodovacie právomoci pri rozdeľovaní a 
výpočte platobných nárokov; avšak Komisia si ponecháva konečnú zodpovednosť za platby podpory EÚ 
poľnohospodárom. Dvor audítorov zistil, že Komisia neprijala jasné pravidlá vykonávania a nedohliadala primerane 
nad členskými štátmi, keď medzi svojich poľnohospodárov rozdeľovali disponibilnú podporu vo výške približne 4,2 
mld. EUR v období rokov 2010 – 2012. V dôsledku toho kritériá definované členskými štátmi nespĺňali vždy zásady EÚ, 
najmä zásadu rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi, zásadu proporcionality a riadneho finančného 
hospodárenia, a platobné nároky poľnohospodárov boli niekedy vypočítané nesprávne,“ uviedol p. Augustyn Kubik, 
člen EDA zodpovedný za túto správu. „Môže to mať taktiež dôležitý dosah na nové režimy podpory poľnohospodárov 
od roku 2015.“  
 
Oddelenie priamej podpory poľnohospodárom od výroby a zavedenie SPS boli základnými prvkami procesu reformy 
SPP v roku 2003. Hlavným cieľom SPS bolo presunúť zameranie politiky z trhovej podpory na oddelenú podporu 
príjmov poľnohospodárov, a tým posilniť trhovú orientáciu poľnohospodárov a dosiahnuť väčšiu decentralizáciu. SPS 
zatiaľ zaviedlo 18 členských štátov a predstavuje 54 % celkového rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo a rozvoj 
vidieka. Podpora v rámci SPS je nezávislá („oddelená“) od skutočnej poľnohospodárskej výroby, ale poľnohospodári 
musia mať platobné nároky a oprávnenú pôdu, aby získali pomoc z SPS. SPS zostáva v platnosti do konca roku 2014. 
Od roku 2015 bude nahradený novým základným platobným režimom, ktorý bude tiež založený na platobných 
nárokoch. Za istých podmienok môžu členské štáty previesť súčasnú hodnotu platobných nárokov do nového systému. 
Výpočet platobných nárokov v rámci SPS teda môže mať vplyv na budúce platby poľnohospodárom až do roku 2021. 
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Poznámky pre vydavateľov: 
 
Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú výsledky vybraných auditov 
osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia. 

V tejto osobitnej správe (č. 8/2014) nazvanej „Riadila Komisia začlenenie viazanej podpory do režimu jednotnej platby 
účinne?“ sa posudzovalo, ako Komisia riadila začlenenie podpory EÚ viazanej na konkrétne množstvá poľnohospodárskej 
výroby (napr. obhospodarovaná pôda alebo počet zvierat) do režimu jednotnej platby (SPS) po kontrole zdravotného stavu 
spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v roku 2008. Konkrétnejšie, audítori EÚ preskúmali, či Komisia primerane 
dohliadala nad výpočtom a overovala výpočet platobných nárokov v členských štátoch, či právne predpisy členských štátov 
spĺňali podmienky a zásady stanovené v právnych predpisoch EÚ a či zodpovedné orgány zaviedli účinné kontroly 
na zabezpečenie správneho výpočtu a pridelenia platobných nárokov. 
 
EDA zistil, že Komisia nevyužila svoj mandát na zabezpečenie toho, aby boli kritériá uplatňované na rozdeľovanie 
disponibilných súm vždy v súlade so zásadami EÚ, najmä so zásadou zákazu diskriminácie poľnohospodárov a zásadou 
proporcionality, aby dodržiavali zásadu riadneho finančného hospodárenia, prípadne neovplyvňovali podmienky na trhu.  
 
Hoci členské štáty väčšinou používali správne referenčné údaje o poľnohospodároch, audítori EÚ zistili významné 
nedostatky v správnom uplatňovaní pravidiel a zásad výpočtu. Rámec, ktorý Komisia stanovila, taktiež neobjasnil 
dostatočne, ktoré kontroly boli členské štáty povinné vykonávať s cieľom zabezpečiť správny výpočet platobných nárokov, 
a kvalita systémov kontroly členských štátov výrazne kolísala. Taktiež sa vyskytli nedostatky v spôsobe, akým Komisia 
monitorovala dodržiavanie príslušných stropov, ako kontrolovala, či členské štáty dodržiavajú príslušné právne predpisy 
EÚ, a ako presadzovala nápravu chýb. 
 
Audítori EÚ odporúčajú Komisii: 

 zabezpečiť jednotnú implementáciu opatrení SPP v budúcich nových režimoch priamych platieb zavedením 
jasných usmernení na primeranej úrovni a vyžadovať od členských štátov, aby preukázali, že prijaté kritériá sú 
objektívne a nediskriminačné, a teda predchádzajú narušeniu trhu či konkurencie; 

 účinne dohliadať nad dodržiavaním príslušných stropov a zaujať ucelenejší prístup ku kontrolám overenia súladu, 
pri ktorých sa venuje osobitná pozornosť konkrétnym rizikám súvisiacim s režimom podpory, ktorý je založený 
na platobných nárokoch, a zrýchliť následnú kontrolu prípadov nesúladu; 

 presadzovať opravu platobných nárokov, ktorých hodnoty neboli vypočítané v súlade s platnými pravidlami a 
spätné získanie nesprávne pridelených platobných nárokov a nesprávnych platieb v rámci SPS, najmä 
systematické chyby; 

 a zabezpečiť prijatie jasných postupov platobných agentúr pre účinné kontroly spoľahlivosti údajov, ktoré sú 
základom výpočtov, a postupov na zabezpečenie presnosti platobných nárokov pridelených členskými štátmi. 
 

Krátky videorozhovor s členom EDA zodpovedným za túto správu je k dispozícii tu:  
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA 

Pozri taktiež súvisiacu správu EDA č. 5/2011 „Režim jednotnej platby (SPS): otázky, ktoré treba zodpovedať, aby sa zlepšilo 
jeho riadne finančné hospodárenie“: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF 
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