
Vážený pane poslanèe, ---

k Vašemu dopisu ze dne 20.3.2007, ve kterém jste mi položil otázky k národním doplòkovým

platbám (top-up) a problematice energetických plodin Vám sdìluji následující informace.

V letošním roce Ministerstvo zemìdìlství navrhuje zachovat pøímou podporu zemìdìlcùm

z vlastních zdrojù (top-up) pro stejné sektory jako v letech 2005 a 2006, tedy plodiny na orné

pùdì, len pìstovaný na vlákno, chmel, pøežvýkavce a brambory pìstované pro výrobu

bramborového škrobu. S vazbou na ukonèení pøechodného období, tak jak je vymezeno

èlenským státùm aplikujícím SPS, musí také ÈR upravit zpùsob vyplácení podpor tak, aby

bylo dosaženo plného nebo èásteèného oddìlení platby od produkce. To znamená, že na rozdíl

od minulých let již nebude podpora top-up poskytována na aktuální produkci, ale bude

stanovena na základì údajù zaznamenaných v minulosti, tj. v takzvaném referenèním období.

Referenèní období bylo pro rok 2007 stanoveno tak, aby se co nejvíce pøibližovalo stavu

aktuální produkce. Konkrétnì pro len bude referenèním obdobím rok 2006 a fmanènì bude

podpoøen v maximální možné výši dle Pøístupové smlouvy.

Podmínky poskytování platby pro pìstování energetických plodin budou stanoveny naøízením

vlády, jehož úèinnost je navržena od 20.4.2007. Stanovená výše podpory 45 E/ha je zaruèena

do celkového objemu žádostí, maximálnì však na plochu 2 mil. hektarù. Pøekroèí-li rozsah

žádostí z celé EU tuto hranici, Komise (EU) podporu úmìrnì sníží. Základní podmínky pro

poskytnutí dotace budou obdobné jako podmínky pro poskytování jednotné platby na plochu

zemìdìlské pùdy. Pìstitel bude povinen informovat o pøípadných dùvodech neschopnosti

dodat nákupèímu nebo zpracovateli minimální množství plodiny a doruèit pøedepsané

prohlášení o sklizni energetické plodiny do 30.11.2007. Aby bylo zaruèeno, že plodina bude
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použita primárnì pro energetické a ne na jiné úèely, nákupèí nebo první zpracovatelé budou

mít povinnost skládat u Státního zemìdìlského intervenèního fondu jistotu ve výši 60 ~ /ha

energetických plodin. Žádosti o dotaci na energetické plodiny bude nutno podat do 15.5.2007.

Stanovení konkrétních podmínek podpory energetických plodin bylo ovlivnìno prùtahy

legislativního procesu pøi pøípravì novely naøízení Komise è. 1973/2004, které vyšlo
, v

v Uøedním vìstníku EU teprve 15.3.2007. Protože podmínky podpory v CR byly pøipraveny

Ministerstvem zemìdìlství již v pøedstihu a zemìdìlská veøejnost o nich byla informována,

neoèekávám v administraci tìchto dotací vážné problémy.

spolupráci.
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Vážený pane poslanèe,
navazuji na náš dnešní rozhovor.
Potøebovala bych vìdìt:

1. Zda v dotacích TOP-UP budou zahrnuty vybrané plodiny, zejména konopí
- jak bylo dosud. (Brusel prý chce, aby TOP-UP byly jen na plochu)

2. Uhlíkový kredit 45 EURO/ I ha - zda bude platit už v letošním roce, jaké
budou podmínky, metodika, splácení jistoty 60,-- EURO u nákupèích, popø.
prvním zpracovatelùm. Pokud by platil uhlíkový kredit už letos, zemìdìlci by
museli mít uzavøeny smlouvy na plochu pro energetické plodiny a podat žádost
do 15.5.2007.

Dìkuji za odpovìï
Ludmila Holadová


