NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ)
č. 1306/2013
zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

HLAVA III
POĽNOHOSPODÁRSKY PORADENSKÝ SYSTÉM
Článok 12
Zásada a rozsah
1. Členské štáty zriadia pre prijímateľov poradenský systém o obhospodarovaní pôdy, riadení
poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „poľnohospodársky poradenský systém“).
Poľnohospodársky poradenský systém prevádzkujú určené orgány verejnej moci a/alebo
vybrané súkromné orgány.
2. Poľnohospodársky poradenský systém zahŕňa aspoň:
a) povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré vyplývajú z povinných
požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia, a normy dobrého poľnohospodárskeho a
environmentálneho stavu pôdy stanovené v hlave VI kapitole I;
b) poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie v
súlade s hlavou III kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a zachovanie
poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013;
c) opatrenia na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú ustanovené v
programoch rozvoja vidieka na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov,
zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inováciu a trhovú
orientáciu, ako aj podporu podnikania;
d) požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi na účely
vykonávania článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES;
e) požiadavky na úrovni prijímateľov vymedzené členskými štátmi na účely
vykonávania článku 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009, najmä požiadavka uvedená v
článku 14 smernice 2009/128/ES.
3. Poľnohospodársky poradenský systém môže okrem toho zahŕňať najmä:

a) podporu konverzie poľnohospodárskych podnikov a diverzifikácie ich hospodárskej
činnosti;
b) riadenie rizík a zavedenie primeraných preventívnych opatrení na riešenie
prírodných katastrof, katastrofických udalostí a ochorení zvierat a rastlín;
c) minimálne požiadavky stanovené vo vnútroštátnom práve, ako sa uvádza v článku
28 ods. 3 a článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;
d) informácie týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzity a
ochrany vody, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 13
Špecifické požiadavky týkajúce sa poľnohospodárskeho poradenského systému
1. Členské štáty zabezpečia, aby poradcovia pracujúci v rámci poľnohospodárskeho
poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali školenia.
2. Členské štáty zabezpečia oddelenie medzi poradenstvom a kontrolou. V tejto súvislosti a
bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo týkajúce sa prístupu verejnosti k
dokumentom, členské štáty zabezpečia, aby vybrané a určené orgány uvedené v článku 12
ods. 1 neposkytovali nijaké osobné alebo individuálne informácie alebo údaje, ktoré získajú v
priebehu svojej poradenskej činnosti, iným osobám, ako je prijímateľ, ktorý spravuje
príslušný poľnohospodársky podnik, okrem prípadu nezrovnalosti či porušenia zisteného v
priebehu svojej činnosti, pre ktorý vnútroštátne právo alebo právo Únie stanovuje povinnosť
informovať verejný orgán, najmä v prípade trestného činu.
3. Dotknutý vnútroštátny orgán poskytne potenciálnemu prijímateľovi príslušný zoznam
vybraných a určených orgánov uvedených v článku 12 ods. 1, a to najmä elektronickými
prostriedkami.
Článok 14
Prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému
Prijímatelia a poľnohospodári, ktorí nedostávajú podporu v rámci SPP, môžu dobrovoľne
využívať poľnohospodársky poradenský systém.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 99 ods. 2 štvrtý pododsek, členské štáty však môžu na
základe objektívnych kritérií určiť kategórie prijímateľov, ktorí majú prioritný prístup k
poľnohospodárskemu poradenskému systému vrátane sietí, ktoré fungujú s obmedzenými
zdrojmi, v zmysle článkov 53, 55 a 56 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby boli uprednostnení poľnohospodári, ktorí
majú najobmedzenejší prístup k inému poradenskému systému, ako je poľnohospodársky
poradenský systém.
Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečí, aby prijímatelia mali prístup k poradenstvu
zodpovedajúcemu konkrétnej situácii ich poľnohospodárskeho podniku.
Článok 15
Právomoci Komisie
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa ustanovia pravidlá o jednotnej realizácii
poľnohospodárskeho poradenského systému, aby sa systém stal plne funkčným.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku
116 ods. 3.
___________________________________________________________________________
Citované dokumenty a nadväzujúce právne akty

HLAVA VI
KRÍŽOVÉ PLNENIE
KAPITOLA 1
Rozsah pôsobnosti
Článok 91
Všeobecná zásada
1. Keď prijímateľ uvedený v článku 92 nedodržiava pravidlá krížového plnenia stanovené v
článku 93, uloží sa mu správnu sankcia.
2. Správna sankcia uvedená v odseku 1 sa uplatňuje len vtedy, ak je nedodržanie pravidiel
výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať príslušnému
prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna z týchto dodatočných podmienok:
a) nedodržanie sa týka poľnohospodárskej činnosti prijímateľa;
b) ide o plochu podniku prijímateľa.

Ak však ide o lesné plochy, táto pokuta sa neuplatňuje, pokiaľ sa pre danú plochu nežiada o
podporu v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. a) a článkami 30 a 34 nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013.
3. Na účely tejto hlavy sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „podnik“ sú všetky výrobné jednotky a plochy spravované prijímateľom uvedeným
v článku 92, ktoré sa nachádzajú na území rovnakého členského štátu;
b) „požiadavka“ je každá jednotlivá povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia
podľa práva Únie, ktorá je uvedená v prílohe II a ustanovená v danom akte a ktorá sa
vo svojej podstate líši od akejkoľvek inej požiadavky uvedenej v rovnakom akte.
Článok 92
Dotknutí prijímatelia
Článok 91 sa vzťahuje na prijímateľov priamych platieb podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013,
platieb podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a ročných prémií podľa článku
21 ods. 1 písm. a) a b), článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
Článok 91 sa však nevzťahuje na prijímateľov, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých
poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Sankcia stanovená v
uvedenom článku sa neuplatňuje ani na podporu uvedenú v článku 28 ods. 9 nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013.
Článok 93
Pravidlá krížového plnenia
1. Pravidlá krížového plnenia pozostávajú z povinných požiadaviek týkajúcich sa
hospodárenia podľa práva Únie a noriem pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav
pôdy stanovených na vnútroštátnej úrovni, ktoré sú uvedené v prílohe II a ktoré sa týkajú
týchto oblastí:
a) životné prostredie, zmena klímy a dobrý poľnohospodársky stav pôdy;
b) verejné zdravie a zdravie zvierat a rastlín;
c) dobré životné podmienky zvierat.
2. Právne akty uvedené v prílohe II pokiaľ ide o povinné požiadavky týkajúce sa
hospodárenia sa uplatňujú v znení, ktoré je v účinnosti, a v prípade smerníc v znení
transponovanom členskými štátmi.
3. Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na roky 2015 a 2016 zahŕňajú aj zachovávanie
trvalých pasienkov. Členské štáty, ktoré boli členmi Únie 1. januára 2004 zabezpečia, aby sa
na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky k dátumu určenom na podanie žiadostí o pomoc na
plochu na rok 2003, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Členské
štáty, ktoré sa stali členmi Únie v roku 2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé

pasienky 1. mája 2004, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc.
Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky 1. januára
2007, naďalej zachovali trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Chorvátsko zabezpečí,
aby sa na pôde, na ktorej boli trvalé pasienky 1. júla 2013, naďalej zachovali trvalé pasienky v
rámci stanovených hraníc.
Prvý pododsek sa neuplatňuje na pôdu, na ktorej sú trvalé pasienky a ktorá sa má zalesniť, ak
toto zalesnenie rešpektuje životné prostredie a nie je určené na sadenie vianočných
stromčekov a rýchlo rastúcich druhov pestovaných v krátkom čase.
4. S cieľom zohľadniť odsek 3 je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 115
delegované akty ustanovujúce pravidlá týkajúce sa zachovania trvalých pasienkov, najmä aby
sa zabezpečilo, že sa na úrovni poľnohospodárov prijmú opatrenia na zachovanie pôdy s
trvalými pasienkami vrátane splnenia jednotlivých povinností, ako je napríklad povinnosť
zmeniť plochy na trvalé pasienky, keď sa zistí, že podiel pôdy s trvalými pasienkami klesá.
Aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie povinností členských štátov na jednej strane a
jednotlivých poľnohospodárov na strane druhej, pokiaľ ide o zachovanie trvalých pasienkov,
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 115 prijímať delegované akty na stanovenie
podmienok a metód na určenie podielu trvalých pasienkov k poľnohospodárskej pôde, ktorý
je nutné zachovať.
5. Na účely odsekov 3 a 4 sú „trvalé pasienky“ trvalé pasienky v zmysle vymedzenia v
článku 2 písm. c) pôvodného znenia nariadenia (ES) č. 1120/2009.
Článok 94
Povinnosti členských štátov týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a
environmentálneho stavu
Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už
nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a
environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre prijímateľov na vnútroštátnej alebo
regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a
environmentálneho stavu na základe prílohy II, pričom zohľadnia osobitosti dotknutých
oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych
systémov, využitia pôdy, rotácie plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry
poľnohospodárskych podnikov.
Členské štáty nevymedzia minimálne požiadavky, ktoré sa neustanovujú v prílohe II.
Článok 95
Informácie prijímateľom
Členské štáty poskytnú príslušným prijímateľom, v prípade potreby elektronicky, zoznam
požiadaviek a noriem, ktoré sa majú uplatňovať na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako
aj jasné a presné informácie o nich.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1307/2013
zo 17. december 2013,
ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe
režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009
HLAVA III
REŽIM ZÁKLADNÝCH PLATIEB, REŽIM JEDNOTNEJ PLATBYNA PLOCHU A
SÚVISIACE PLATBY
KAPITOLA 3
Platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
Článok 43
Všeobecné pravidlá
1. Poľnohospodári oprávnení na platbu v rámci režimu základných platieb alebo režimu
jednotnej platby na plochu dodržiavajú v zmysle článku 32 ods. 2 až 5 na všetkých svojich
hektároch, na ktoré možno poskytnúť podporu, poľnohospodárske postupy prospešné pre
klímu a životné prostredie uvedené v odseku 2 tohto článku alebo rovnocenné postupy
uvedené v odseku 3 tohto článku.
2. Poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie sú tieto:
a) diverzifikácia plodín;
b) zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu a
c) existencia oblasti ekologického záujmu v rámci poľnohospodárskej plochy.
3. Rovnocenné postupy sú tie postupy, ktoré zahŕňajú podobné postupy predstavujúce
rovnocennú alebo väčšiu úroveň prínosu pre klímu a životné prostredie v porovnaní s jedným
alebo viacerými postupmi uvedenými v odseku 2. Uvedené rovnocenné postupy a postup
alebo postupy uvedené v odseku 2, ktorým sú rovnocenné, sú uvedené na zozname v prílohe
IX, pričom sa na ne vzťahujú:
a) záväzky prijaté buď v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1698/2005,
alebo článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b) národné alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy vrátane systémov
certifikácie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného
prostredia, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa
hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktorých cieľom je splniť ciele
týkajúce sa kvality pôdy a vody, biodiverzity, ochrany krajiny a zmierňovania zmeny
klímy a adaptácie na ňu. Uvedené certifikačné systémy môžu zahŕňať postupy
uvedené na zozname v prílohe IX tohto nariadenia, postupy uvedené v odseku 2 tohto
článku alebo kombináciu týchto postupov.
4. Rovnocenné postupy uvedené v odseku 3 nesmú byť predmetom dvojitého financovania.
5. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, v náležitých prípadoch tiež na regionálnej úrovni, že
obmedzia možnosť poľnohospodárov využívať možnosti uvedené v odseku 3 písm. a) a b).
6. Členské štáty môžu rozhodnúť, v náležitých prípadoch tiež na regionálnej úrovni, že
poľnohospodári vykonávajú všetky svoje príslušné povinnosti podľa odseku 1 v súlade s
národnými alebo regionálnymi environmentálnymi certifikačnými systémami uvedenými v
odseku 3 písm. b).
7. S výhradou rozhodnutí členských štátov uvedených v odsekoch 5 a 6 môže poľnohospodár
dodržiavať jeden alebo viacero z postupov uvedených v odseku 3 písm. a), len ak tieto
postupy v plnej miere nahrádzajú zodpovedajúci postup alebo zodpovedajúce postupy
uvedené v odseku 2. Poľnohospodár môže využívať certifikačné systémy uvedené v odseku 3
písm. b), len ak sa vzťahujú na celú povinnosť uvedenú v odseku 1.
8. Členské štáty Komisii oznámia svoje rozhodnutia uvedené v odsekoch 5 a 6 a konkrétne
záväzky alebo certifikačné systémy, ktoré majú v úmysle uplatňovať ako rovnocenné postupy
v zmysle odseku 3.
Komisia posúdi, či sa na postupy, ktoré sú súčasťou konkrétnych záväzkov alebo
certifikačných systémov, vzťahuje zoznam v prílohe IX, a ak usúdi, že to tak nie je,
zodpovedajúcim spôsobom to oznámi členským štátom prostredníctvom vykonávacích aktov
prijatých bez použitia postupu uvedeného v článku 71 ods. 2 alebo 3. Ak Komisia oznámi
členskému štátu, že na uvedené postupy sa nevzťahuje zoznam v prílohe IX, tento členský štát
neuzná ako rovnocenné postupy v zmysle odseku 3 tohto článku konkrétne záväzky alebo
certifikačné systémy, na ktoré sa vzťahuje oznámenie Komisie.
9. Bez toho, aby boli dotknuté odseky 10 a 11 tohto článku, uplatňovanie finančnej disciplíny
a lineárneho zníženia v súlade s článkom 7 tohto nariadenia a uplatňovanie článku 63
nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, členské štáty poskytnú platbu uvedenú v tejto kapitole
poľnohospodárom, ktorí dodržiavajú postupy uvedené v odseku 1 tohto článku, ktoré sú pre
nich relevantné, a v rozsahu, ako v akom títo poľnohospodári spĺňajú ustanovenia článkov 44,
45 a 46 tohto nariadenia.
Táto platba má formu ročnej platby na hektár, na ktorý možno poskytnúť podporu a ktorý je
nahlásený podľa článku 33 ods. 1, alebo článku 36 ods. 2, pričom jej výška sa vypočíta ročne
vydelením sumy vyplývajúcej z uplatňovania článku 47 celkovým počtom hektárov, na ktoré
možno poskytnúť podporu a ktoré sú v súlade s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 36 ods. 2
nahlásené v dotknutom členskom štáte alebo regióne.

Odchylne od druhého pododseku sa členské štáty, ktoré sa rozhodnú uplatňovať článok 25
ods. 2, môžu rozhodnúť poskytnúť platbu uvedenú v tomto odseku ako percentuálny podiel
celkovej hodnoty platobných nárokov, ktoré poľnohospodár aktivoval v súlade s článkom 33
ods. 1 pre každý príslušný rok.
Uvedený percentuálny podiel sa pre každý rok a každý členský štát alebo región vypočíta
vydelením sumy vyplývajúcej z uplatnenia článku 47 celkovou hodnotou všetkých platobných
nárokov aktivovaných v súlade s článkom 33 ods. 1 v danom členskom štáte alebo regióne.
10. Poľnohospodári s podnikmi úplne alebo čiastočne situovanými v oblastiach, na ktoré sa
vzťahujú smernice 92/43/EHS, 2000/60/ES alebo 2009/147/ES, majú nárok na platbu
uvedenú v tejto kapitole za predpokladu, že dodržiavajú postupy uvedené v tejto kapitole v
rozsahu, v akom sú uvedené postupy v príslušnom podniku v súlade s cieľmi uvedených
smerníc.
11. Poľnohospodári spĺňajúci požiadavky ustanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES)
č. 834/2007 v oblasti ekologického poľnohospodárstva majú ipso facto nárok na platbu
uvedenú v tejto kapitole.
Prvý pododsek sa uplatňuje len na tie jednotky podniku, ktoré sa používajú na ekologickú
výrobu v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 834/2007.
12. Komisia je v súlade s článkom 70 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa:
a) doplnia rovnocenné postupy do zoznamu uvedeného v prílohe IX;
b) stanovia primerané požiadavky uplatniteľné na národné alebo regionálne
certifikačné systémy uvedené v písmene b) odseku 3 tohto článku vrátane úrovne
záruky, ktorú majú tieto systémy poskytovať;
c) stanovia podrobné pravidlá na výpočet sumy uvedenej v článku 28 ods. 6 nariadenia
(EÚ) č. 1305/2013 pre postupy uvedené v oddiele I bodoch 3 a 4 a v oddiele III bode 7
prílohy IX tohto nariadenia a všetky ďalšie rovnocenné postupy doplnené do uvedenej
prílohy podľa písmena a) tohto odseku, pre ktoré je potrebný osobitný výpočet na
zabránenie dvojitému financovaniu.
13. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými ustanoví pravidlá postupu pre oznamovanie
vrátane harmonogramov pre ich predloženie, a posudzovanie zo strany Komisie uvedené v
odseku 8. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným
v článku 71 ods. 2.
Článok 44
Diverzifikácia plodín
1. Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva od 10 do 30 hektárov a značnú časť roka alebo
značnú časť cyklu plodiny sa na celej tejto pôde nepestujú plodiny pod vodou, musia byť na
nej aspoň dve rôzne plodiny. Hlavná plodina nesmie pokrývať viac ako 75 % tejto ornej pôdy.

Ak orná pôda poľnohospodára pokrýva viac ako 30 hektárov a značnú časť roka alebo značnú
časť cyklu plodiny sa na celej tejto pôde nepestujú plodiny pod vodou, musia na nej byť
aspoň tri rôzne plodiny. Hlavná plodina nesmie pokrývať viac ako 75 % tejto ornej pôdy a
dve hlavné plodiny spoločne nesmú pokrývať viac ako 95 % tejto ornej pôdy.
2. Bez toho, aby bol dotknutý počet plodín vyžadovaný podľa odseku 1, maximálne prahové
hodnoty v nich stanovené sa neuplatňujú na podniky v prípade, že viac ako 75 % ornej pôdy
pokrývajú trávy alebo iné rastlinné krmivá, alebo pôda ležiaca úhorom. V takýchto prípadoch
hlavná plodina na zvyšnej ornej ploche nesmie pokrývať viac ako 75 % tejto zvyšnej ornej
pôdy s výnimkou prípadu, keď túto zvyšnú plochu pokrývajú trávy alebo iné rastlinné krmivá
alebo pôda ležiaca úhorom.
3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na:
a) podniky, v ktorých sa viac ako 75 % ornej pôdy využíva na produkciu tráv alebo
iných rastlinných krmív, sa ponecháva úhorom alebo je predmetom kombinácie týchto
využití, za predpokladu, že orná plocha, ktorá sa takto nevyužíva, nepresahuje 30
hektárov;
b) podniky, v ktorých viac ako 75 % poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno
poskytnúť podporu, predstavuje trvalý trávny porast a využíva sa na produkciu tráv
alebo iných rastlinných krmív, alebo na pestovanie plodín pod vodou počas značnej
časti roka alebo značnej časti cyklu plodiny, alebo je predmetom kombinácie týchto
využití, za predpokladu, že orná plocha, ktorá sa takto nevyužíva, nepresahuje 30
hektárov;
c) podniky, v ktorých viac ako 50 % plôch nahlásenej ornej pôdy poľnohospodár
nenahlásil vo svojej žiadosti o podporu v predchádzajúcom roku a v ktorých sa na
základe porovnania žiadostí o geopriestorovú podporu na celej ornej pôde pestuje iná
plodina ako v predchádzajúcom kalendárnom roku;
d) podniky, ktoré sa nachádzajú v oblastiach severne od 62. rovnobežky alebo v
určitých priľahlých oblastiach. Ak plocha ornej pôdy v týchto podnikoch pokrýva viac
ako 10 hektárov, na ornej pôde sa musia pestovať aspoň dve plodiny a žiadna z týchto
plodín nesmie pokrývať viac ako 75 % ornej pôdy s výnimkou tých prípadov, keď je
hlavnou plodinou tráva alebo iné rastlinné krmivá, alebo pôda ležiaca úhorom.
4. Na účely tohto článku je „plodina“:
a) kultúra niektorého z rôznych rodov definovaných v botanickej klasifikácii plodín;
b) kultúra niektorého z druhov v prípade Brassicaceae, Solanaceae a Cucurbitaceae;
c) pôda ležiaca úhorom;
d) trávy alebo iné rastlinné krmivá.
Ozimina a jarina sa považujú za rozličné plodiny, aj keď patria do toho istého rodu.
5. Komisia je v súlade s článkom 70 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa:
a) uznajú iné typy rodov a druhov plodín než tie, čo sú uvedené v odseku 4 tohto
článku; a

b) ustanovia pravidlá týkajúce sa uplatňovania presného výpočtu podielov rôznych
plodín.
Článok 45
Trvalý trávny porast
1. Členské štáty určia trvalé trávne plochy citlivé z hľadiska životného prostredia v
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica 92/43/EHS alebo smernica 2009/147/ES a pre ktoré
je potrebná prísna ochrana na účely splnenia cieľov týchto smerníc, vrátane močarísk a
mokradí nachádzajúcich sa v týchto oblastiach.
S cieľom zaručiť ochranu trvalých trávnych porastov vzácnych z hľadiska životného
prostredia sa členské štáty môžu rozhodnúť určiť ďalšie citlivé plochy nachádzajúce sa mimo
oblastí patriacich do pôsobnosti smernice 92/43/EHS alebo smernice 2009/147/ES, vrátane
trvalých trávnych porastov na pôdach bohatých na uhlík.
Poľnohospodári nepremieňajú ani neorú trvalý trávny porast nachádzajúci sa na plochách
určených členskými štátmi podľa prvého a prípadne druhého pododseku.
2. Členské štáty zabezpečia, že podiel oblastí s trvalým trávnym porastom vo vzťahu k
celkovej poľnohospodárskej ploche nahlásenej poľnohospodármi v súlade s článkom 72 ods.
1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa nezníži o viac ako 5 % v
porovnaní s referenčným podielom, ktorý stanovia členské štáty v roku 2015 vydelením
oblastí s trvalým trávnym porastom, ako sa uvádza v písmene a) druhého pododseku tohto
odseku, celkovou poľnohospodárskou plochou, ako sa uvádza v písmene b) uvedeného
pododseku.
Na účely určenia referenčného podielu uvedeného v prvom pododseku:
a) „oblasti s trvalým trávnym porastom“ je pôda pokrytá trvalými pasienkami, ktorú
nahlásili v roku 2012, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013 poľnohospodári, na
ktorých sa vzťahujú povinnosti v rámci tejto kapitoly, v súlade s nariadením (ES)
č. 73/2009, ako aj oblasti pokryté trvalým trávnym porastom, ktorú nahlásili v roku
2015 poľnohospodári, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v rámci tejto kapitoly, v
súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ)
č. 1306/2013, a ktoré neboli nahlásené ako pôda pokrytá trvalými pasienkami v roku
2012, alebo v prípade Chorvátska v roku 2013;
b) „celková poľnohospodárska plocha“ je poľnohospodárska plocha, ktorú nahlásili v
roku 2015 poľnohospodári, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v rámci tejto kapitoly, v
súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ)
č. 1306/2013.
Referenčný podiel v súvislosti s trvalým trávnym porastom sa prepočíta v prípadoch, keď
majú poľnohospodári, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v rámci tejto kapitoly, povinnosť
opäť premeniť plochu na trvalý trávny porast v roku 2015 alebo v roku 2016 v súlade s
článkom 93 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. V takom prípade sa tieto plochy doplnia k

oblastiam s trvalým trávnym porastom, ako sa uvádza v písmene a) druhého pododseku tohto
odseku.
Podiel v súvislosti s trvalým trávnatým porastom sa stanoví každý rok na základe plôch
nahlásených na príslušný rok poľnohospodármi, na ktorých sa vzťahujú povinnosti v rámci
tejto kapitoly, v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ)
č. 1306/2013.
Povinnosť podľa tohto odseku sa uplatňuje na vnútroštátnej, regionálnej alebo príslušnej
subregionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť, aby podiel trvalého trávneho porastu neklesol o
viac ako 5 %, sa členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať povinnosť zachovať trvalý trávny
porast na úrovni podnikov. Členské štáty oznámia Komisii každé takéto rozhodnutie do 1.
augusta 2014.
Členské štáty oznámia referenčný podiel a podiel uvedený v tomto odseku Komisii.
3. Pokiaľ sa zistí, že podiel uvedený v odseku 2 sa znížil o viac ako 5 % na regionálnej,
subregionálnej alebo prípadne vnútroštátnej úrovni, dotknutý členský štát uloží na úrovni
podnikov povinnosť opäť premeniť pôdu na trvalé trávne porasty pre tých poľnohospodárov,
ktorí majú k dispozícii pôdu, ktorá bola počas minulého obdobia premenená z pôdy pokrytej
trvalými pasienkami alebo trvalým trávnym porastom na pôdu využívanú na iné účely.
Ak sa však množstvo oblastí s trvalým trávnym porastom vyjadrené v absolútnych hodnotách
stanovené v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom písm. a) zachová v rámci určitých
limitov, povinnosť stanovená v prvom pododseku odseku 2 sa považuje za splnenú.
4. Odsek 3 sa neuplatňuje, ak je pokles pod prahovú hodnotu výsledkom zalesňovania, ktoré
rešpektuje životné prostredie a nezahŕňa sadenie mladín s krátkodobým striedaním,
vianočných stromčekov alebo rýchlo rastúcich stromov na výrobu energie.
5. S cieľom zaručiť zachovanie podielu trvalého trávneho porastu je Komisia v súlade s
článkom 70 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými ustanoví podrobné pravidlá pre
zachovanie trvalého trávneho porastu vrátane pravidiel týkajúcich sa opätovnej premeny pôdy
v prípade nedodržania povinnosti podľa odseku 1 tohto článku, pravidiel uplatňovaných na
členské štáty v prípade stanovovania povinností na úrovni podnikov, ako sa uvádza v
odsekoch 2 a 3, a akejkoľvek úpravy referenčného podielu uvedeného v odseku 2, ktorá môže
byť potrebná.
6. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 70, ktorými sa:
a) ustanoví rámec na určovanie ďalších citlivých plôch uvedených v druhom
pododseku odseku 1 tohto článku;
b) ustanovia podrobné metódy určovania podielu trvalého trávneho porastu na
celkovej poľnohospodárskej ploche, ktorý sa musí zachovať v súlade s odsekom 2
tohto článku;
c) vymedzí minulé obdobie uvedené v prvom pododseku odseku 3 tohto článku.

7. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia limity uvedené v druhom
pododseku odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 71 ods. 2.

Článok 46
Oblasť ekologického záujmu
1. V prípade, že orná pôda podniku pokrýva viac ako 15 hektárov, poľnohospodár zabezpečí,
aby od 1. januára 2015 plocha zodpovedajúca aspoň 5 % ornej pôdy podniku, ktorú
poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 72 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia
(EÚ) č. 1306/2013, ak sa považujú za oblasť ekologického záujmu členským štátom v súlade
s odsekom 2 tohto článku vrátane oblastí uvedených v odseku 2 písm. c), d), g) a h), bola
oblasťou ekologického záujmu.
Percentuálny podiel uvedený v prvom pododseku tohto odseku sa môže zvýšiť z 5 % na 7 %,
ak Európsky parlament a Rada prijmú legislatívny akt v súlade s článkom 43 ods. 2 ZFEÚ.
Komisia do 31. marca 2017 predloží hodnotiacu správu týkajúcu sa vykonávania prvého
pododseku tohto odseku, ku ktorej prípadne pripojí návrh legislatívneho aktu, ako sa uvádza v
druhom pododseku.
2. Členské štáty sa do 1. augusta 2014 rozhodnú, že jedna alebo viaceré z týchto plôch sa
budú považovať za oblasť ekologického záujmu:
a) pôda ležiaca úhorom;
b) terasy;
c) krajinné prvky vrátane takých prvkov, ktoré sú priľahlé k ornej pôde podniku, ktoré
odchylne od článku 43 ods. 1 tohto nariadenia môžu zahŕňať krajinné prvky, ktoré nie
sú súčasťou plôch, na ktoré možno poskytnúť podporu v súlade s článkom 76 ods. 2
písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;
d) nárazníkové zóny vrátane nárazníkových zón pokrytých trvalým trávnym porastom
za predpokladu, že sú odlišné od priľahlej poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno
poskytnúť podporu;
e) hektáre agrolesníckej pôdy, na ktorú sa poskytuje alebo sa poskytla podpora v
súlade s článkom 44 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a/alebo článkom 23 nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013;
f) pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov;
g) plochy s mladinami s krátkodobým striedaním bez použitia hnojív a/alebo
prípravkov na ochranu rastlín;
h) zalesnené oblasti uvedené v článku 32 ods. 2 písm. b) bode ii) tohto nariadenia;

i) plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou, ktorá vznikla sadením a
klíčením osív, ktoré podliehajú uplatneniu váhových faktorov uvedených v odseku 3
tohto článku;
j) plochy s plodinami, ktoré viažu dusík.
S výnimkou oblastí podniku uvedených písmenách g) a h) prvého pododseku tohto odseku sa
oblasť ekologického záujmu nachádza na ornej pôde podniku. V prípade oblastí uvedených v
písmenách c) a d) prvého pododseku tohto odseku oblasť ekologického záujmu môže byť tiež
priľahlá k ornej pôde podniku, ktorú poľnohospodár nahlásil v súlade s článkom 72 ods. 1
prvým pododsekom písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.
3. S cieľom zjednodušiť administratívne postupy a zohľadniť charakteristiky typov oblastí
ekologického záujmu vymenovaných v prvom pododseku odseku 2, ako aj uľahčiť ich
meranie môžu členské štáty pri výpočte celkových hektárov, ktoré predstavujú oblasť
ekologického záujmu podniku, použiť konverzné a/alebo váhové faktory stanovené v prílohe
X. Ak sa členský štát rozhodne považovať za oblasť ekologického záujmu oblasti uvedené v
odseku 2 prvom pododseku písm. i) alebo akúkoľvek inú oblasť, na ktorú sa vzťahuje váhový
koeficient menší ako 1, je použitie váhových faktorov uvedených v prílohe X povinné.
4. Odsek 1 sa neuplatňuje na:
a) podniky, v ktorých sa viac ako 75 % ornej pôdy využíva na produkciu tráv alebo
iných rastlinných krmív, ponecháva sa úhorom, používa sa na pestovanie bôbovitých
plodín, alebo je predmetom kombinácie týchto využití, za predpokladu, že orná
plocha, ktorá sa takto nevyužíva, nepresahuje 30 hektárov;
b) podniky, v ktorých viac ako 75 % poľnohospodárskej plochy, na ktorú možno
poskytnúť podporu, predstavuje trvalý trávny porast, využíva sa na produkciu tráv
alebo iných rastlinných krmív, alebo sa na nej buď značnú časť roka alebo
vegetačného cyklu pestujú plodiny pod vodou, alebo je predmetom kombinácie týchto
využití, za predpokladu, že orná plocha, ktorá sa takto nevyužíva, nepresahuje 30
hektárov.
5. Členské štáty môžu rozhodnúť, že až polovica percentuálnych bodov oblastí ekologického
záujmu uvedených v odseku 1 uplatnia na regionálnej úrovni s cieľom získať priľahlé oblasti
ekologického záujmu. Členské štáty určia oblasti a povinnosti zúčastnených poľnohospodárov
alebo skupiny poľnohospodárov. Cieľom určenia oblastí a povinností je podporiť
vykonávanie politík Únie v oblasti životného prostredia, klímy a biodiverzity.
6. Členské štáty sa môžu rozhodnúť povoliť poľnohospodárom, ktorých podniky sa
nachádzajú v tesnej blízkosti, splniť povinnosť uvedenú v odseku 1 kolektívne (ďalej len
„kolektívne plnenie“) pod podmienkou, že dotknuté oblasti ekologického záujmu sú priľahlé.
S cieľom podporiť vykonávanie politík Únie v oblasti životného prostredia, klímy a
biodiverzity môžu členské štáty určiť plochy, na ktorých je možné kolektívne plnenie, a
poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú takéhoto
kolektívneho plnenia, môžu uložiť ďalšie povinnosti.

Každý poľnohospodár zúčastňujúci sa na kolektívnom plnení zabezpečí, že aspoň 50 %
plochy, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uvedená v odseku 1, sa nachádza na pôde jeho
podniku a je v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom. Počet poľnohospodárov, ktorí sa
zúčastňujú na takomto kolektívnom plnení, nesmie byť vyšší ako 10.
7. Členské štáty, v ktorých viac ako 50 % celkovej plochy pôdy pokrýva les, sa môžu
rozhodnúť, že odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na podniky nachádzajúce sa v oblastiach,
ktoré tieto členské štáty označili za oblasti s prírodnými prekážkami v súlade s článkom 32
ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a to za predpokladu, že viac ako 50 %
plochy pôdy jednotky uvedenej v druhom pododseku tohto odseku pokrýva les a pomer
zalesnenej pôdy k poľnohospodárskej pôde je viac ako 3:1.
Zalesnená plocha a podiel lesnej pôdy k poľnohospodárskej pôde sa posúdi na úrovni plochy,
ktorá zodpovedá úrovni LAU 2, alebo na úrovni inej jasne vymedzenej jednotky, ktorá
pokrýva jasnú jedinú súvislú zemepisnú oblasť s podobnými poľnohospodárskymi
podmienkami.
8. Členské štáty Komisii oznámia rozhodnutia uvedené v odseku 2 do 1. augusta 2014 a
každé rozhodnutie uvedené v odsekoch 3, 5, 6 alebo 7 do 1. augusta roku predchádzajúceho
ich uplatňovanie.
9. Komisia je v súlade s článkom 70 splnomocnená prijať delegované akty, ktorými sa:
a) stanovia ďalšie kritériá pre typy oblastí uvedené v odseku 2 tohto článku, aby sa
mohli označiť ako oblasť ekologického záujmu;
b) doplnia ďalšie typy oblastí okrem oblastí uvedených v odseku 2, ktoré možno
zohľadniť na účely dodržania percentuálneho podielu uvedeného v odseku 1;
c) upraví príloha X s cieľom stanoviť konverzné a váhové faktory uvedené v odseku 3
a zohľadniť kritériá a/alebo typy oblastí, ktoré má Komisia vymedziť podľa písmen a)
a b) tohto odseku;
d) stanovia pravidlá plnenia uvedeného v odsekoch 5 a 6, a to vrátane minimálnych
požiadaviek na takéto plnenie;
e) stanoví rámec, v medziach ktorého majú členské štáty určiť kritériá, ktoré musia
spĺňať podniky, aby ich na účely odseku 6 bolo možné považovať za podniky v tesnej
blízkosti;
f) stanovia metódy určovania percentuálneho podielu celkovej zalesnenej plochy pôdy
a pomeru lesnej pôdy k poľnohospodárskej pôde podľa odseku 7.
Článok 47
Finančné ustanovenia
1. S cieľom financovať platby uvedené v tejto kapitole využijú členské štáty 30 % ročného
vnútroštátneho stropu stanoveného v prílohe II.

2. Členské štáty uplatnia platby uvedené v tejto kapitole na vnútroštátnej úrovni.
Členské štáty uplatňujúce článok 23 sa môžu rozhodnúť uplatňovať platby na regionálnej
úrovni. V takýchto prípadoch využijú v každom regióne podiel stropu stanovený podľa
odseku 3 tohto článku. Pre každý región sa tento podiel vypočíta vydelením príslušného
regionálneho stropu stanoveného v súlade s článkom 23 ods. 2 vnútroštátnym stropom
určeným v súlade s článkom 22 ods. 1, po lineárnom znižovaní podľa článku 30 ods. 1 v
prípade neuplatnenia článku 30 ods. 2.
3. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými každoročne stanoví príslušné stropy pre platby
uvedené v tejto kapitole. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom
preskúmania uvedeným v článku 71 ods. 2.

HLAVA I
ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 4
Vymedzenie pojmov a súvisiace ustanovenia
1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
c) „poľnohospodárska činnosť“ je:
i) produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych výrobkov vrátane
zberu, dojenia a rozmnožovania zvierat, a chovu zvierat na poľnohospodárske
účely,
ii) udržiavanie poľnohospodárskej plochy v stave, v ktorom je vhodná na
pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných
poľnohospodárskych postupov a strojov na základe kritérií, ktoré stanovia
členské štáty vychádzajúc z rámca stanoveného Komisiou, alebo
iii) vykonávanie minimálnej činnosti na poľnohospodárskych plochách
prirodzene ponechaných v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, pričom
túto činnosť vymedzia členské štáty;

SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
z 23. októbra 2000,
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného
hospodárstva
Článok 11

Program opatrení
3. „Základné opatrenia“ sú minimálne požiadavky, ktoré treba splniť a ktoré pozostávajú z:
a) tých opatrení, ktoré sú potrebné na vykonávanie právnych predpisov spoločenstva
pre ochranu vôd vrátane opatrení požadovaných právnymi predpismi uvedenými v
článku 10 a v časti A prílohy VI;
b) opatrení, ktoré sa považujú za zodpovedajúce účelom článku 9;
c) opatrení na podporu efektívneho a trvalo udržateľného využívania vody, aby sa
zabránilo ohrozeniu dosiahnutia cieľov ustanovených článkom 4;
d) opatrení na splnenie požiadaviek článku 7, vrátane opatrení na zabezpečenie takej
kvality vody, aby sa znížila miera potrebnej úpravy pri výrobe pitnej vody;
e) regulácií odberu sladkej povrchovej a podzemnej vody a vzdúvania sladkej
povrchovej vody, vrátane registra alebo registrov odberov vody a požiadavky
predchádzajúceho povolenia odberu a vzdúvania. Tieto regulácie sa budú pravidelne
preverovať a podľa potreby aktualizovať. Členské štáty môžu vyňať z týchto regulácií
odbery alebo vzdúvania, ktoré nemajú významný vplyv na stav vody;
f) regulácií, vrátane požiadavky na predchádzajúce povolenie na umelé dopĺňanie
alebo nadlepšovanie útvarov podzemnej vody. Využívaná voda sa môže získavať z
akejkoľvek povrchovej alebo podzemnej vody, za predpokladu, že využívanie zdroja
neohrozí dosiahnutie jeho environmentálnych cieľov alebo cieľov ustanovených pre
doplňovaný alebo nadlepšovaný útvar podzemnej vody. Tieto regulačné opatrenia
budú pravidelne revidované a podľa potreby aktualizované;
g) požiadavky predchádzajúcej regulácie vypúšťaní z bodových zdrojov, ktoré môžu
spôsobiť znečistenie vôd, ako je zákaz vypúšťania znečisťujúcich látok do vody, alebo
na predchádzajúceho povolenia alebo registrácie založenej na všeobecne záväzných
pravidlách stanovujúcich reguláciu emisií pre príslušné znečisťujúce látky, vrátane
regulácií v súlade s článkami 10 a 16. Tieto regulačné opatrenia budú pravidelne
preverované a podľa potreby aktualizované;
h) opatrení na prevenciu alebo reguláciu vstupu znečisťujúcich látok z difúznych
zdrojov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie vôd. Regulácie môžu mať formu požiadavky
na predchádzajúce opatrenie, napríklad zákaz vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd,
predchádzajúceho povolenia alebo registrácie založenej na všeobecne záväzných
pravidlách, ak takáto požiadavka nie je zabezpečená iným spôsobom v súlade s
právnou úpravou spoločenstva. Tieto regulačné opatrenia budú pravidelne
prehodnocované a podľa potreby aktualizované;
i) opatrení pre akékoľvek iné významné nepriaznivé vplyvy na stav vody určený v
súlade s článkom 5 a podľa prílohy II, najmä opatrení na zabezpečenie toho, aby
hydromorfologické podmienky vodných útvarov boli v súlade s dosiahnutím
požadovaného ekologického stavu alebo dobrého ekologického potenciálu vo vodných
útvaroch označených ako umelé alebo výrazne zmenené. Regulačné opatrenia na tento

účel môžu mať formu požiadavky na predchádzajúce povolenie alebo registráciu
založenú na všeobecne záväzných pravidlách, ak takáto požiadavka nie je zabezpečená
iným spôsobom v súlade s právnymi predpismi spoločenstva. Takéto regulačné
opatrenia budú pravidelne prehodnocované a podľa potreby aktualizované;
j) zákazu priameho vypúšťania znečisťujúcich látok do podzemnej vody s ohľadom na
nasledujúce ustanovenia:
Členské štáty môžu povoliť spätnú injektáž vody využívanej na geotermálne účely do
toho istého kolektora podzemnej vody.
Môžu tiež vydať povolenie s vymedzením podmienok pre:
— injektáž vody obsahujúcej látky pochádzajúce z výkonu prieskumu a ťažby
uhľovodíkov alebo banských činností a injektáž technologickej vody do
geologických formácií, z ktorých boli vyťažené uhľovodíky alebo iné látky,
alebo do geologických formácií, ktoré sú vzhľadom na prírodné pomery trvalo
nevhodné na iné účely. Tieto injektáže nesmú obsahovať iné látky, ako sú látky
vznikajúce pri vyššie uvedených činnostiach,
— spätnú injektáž podzemnej vody odčerpávanej z baní a lomov alebo pri
výstavbe, alebo údržbe pozemných stavieb,
— injektáž zemného plynu alebo skvapalneného propan-butanu (LPG) na
účely skladovania do geologických formácií, ktoré sú kvôli prírodným
pomerom trvalo nevhodné na iné účely,
— vtláčanie prúdov oxidu uhličitého na účely ukladania do geologických
jednotiek, ktoré sú z prirodzených dôvodov trvale nevhodné na iné účely, ak je
toto vtláčanie vykonávané v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a
Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (
22 ) alebo vyňaté z rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 2
ods. 2,
— injektáž zemného plynu alebo skvapalneného propan-butanu (LPG) na
účely skladovania do iných geologických formácií, ak je potreba zaistenia
dodávky plynu nadradeným záujmom a ak je injektáž vykonaná spôsobom,
ktorý zabráni akémukoľvek nebezpečenstvu zhoršenia kvality akejkoľvek
prijímajúcej podzemnej vody v súčasnosti aj v budúcnosti,
— výstavbu, inžinierske a stavebné práce alebo iné podobné činnosti
prichádzajúce do styku s podzemnou vodou. Na tieto účely môžu členské štáty
určiť, že takéto činnosti sa považujú za schválené, ak sa uskutočňujú v súlade
so všeobecne záväznými pravidlami ustanovenými členským štátom pre tieto
činnosti,
— vypúšťanie malých množstiev látok na vedecké účely pre charakterizovanie,
ochranu alebo ozdravenie vodných útvarov v obmedzenom, striktne
nevyhnutnom, množstve na dané účely

za predpokladu, že takéto vypúšťania nebudú ústupkom vzhľadom k
dosiahnutiu environmentálnych cieľov stanovených pre tento útvar podzemnej
vody;
k) prijatie opatrení v súvislosti s činnosťou uskutočňovanou podľa článku 16 na
odstránenie znečistenia povrchových vôd spôsobeného látkami špecifikovanými v
zozname prioritných látok dohodnutých podľa článku 16 ods. 2 a na postupné
znižovanie znečistenia spôsobeného inými látkami, ktoré by zabránilo členským
štátom dosiahnuť ciele stanovené v článku 4 pre útvary povrchových vôd;
l) prijatie akýchkoľvek opatrení potrebných na predchádzanie významným únikom
znečisťujúcich látok z technických zariadení a na zabránenie a/alebo zníženie vplyvu
náhodného havarijného znečistenia, napríklad v dôsledku povodní, vrátane dôkladných
detekčných alebo výstražných systémov takýchto udalostí, vrátane, v prípade
havarijných udalostí, ktoré sa nedajú rozumne predvídať, všetkých vhodných opatrení
na zníženie rizikapre vodné ekosystémy.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1107/2009
z 21. októbra 2009
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS
a 91/414/EHS
Článok 55
Používanie prípravkov na ochranu rastlín
Prípravky na ochranu rastlín sa používajú správnym spôsobom.
Správne používanie zahŕňa uplatňovanie zásad správnej praxe ochrany rastlín a dodržiavanie
podmienok ustanovených v súlade s článkom 31 a uvedených na etikete. Je v súlade aj s
ustanoveniami smernice 2009/128/ES, a najmä so všeobecnými zásadami integrovanej
ochrany proti škodcom uvedenými v článku 14 a prílohe III k uvedenej smernici, ktoré sa
budú uplatňovať najneskôr k 1. januáru 2014.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/128/ES
z 21. októbra 2009,
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo
udržateľného používania pesticídov

Článok 14
Integrovaná ochrana proti škodcom
1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na podporu integrovanej ochrany proti
škodcom s malou spotrebou pesticídov, pričom, vždy keď je to možné, sa uprednostnia
nechemické metódy, aby profesionálni používatelia pesticídov začali používať postupy a
prípravky, ktoré predstavujú najnižšie riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie spomedzi
prípravkov dostupných na riešenie toho istého problému so škodcami. Integrovaná ochrana
proti škodcom s malou spotrebou pesticídov zahŕňa integrovanú ochranu proti škodcom, ako
aj ekologické poľnohospodárstvo podľa nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o
ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov ( 22 ).
2. Členské štáty ustanovia alebo podporia vytvorenie podmienok potrebných na vykonávanie
integrovanej ochrany proti škodcom. Zabezpečia najmä, aby profesionálni používatelia mali k
dispozícii informácie a nástroje na monitorovanie škodcov a rozhodovanie, ako aj poradenské
služby týkajúce sa integrovanej ochrany proti škodcom.
3. Členské štáty podajú do 30. júna 2013 Komisii správu o implementácii odsekov 1 a 2, a
najmä o tom, či sa vytvorili podmienky potrebné na vykonávanie integrovanej ochrany proti
škodcom.
4. Členské štáty vo svojich národných akčných plánoch opíšu, ako zabezpečia uplatňovanie
všeobecných zásad integrovanej ochrany proti škodcom stanovených v prílohe III všetkými
profesionálnymi používateľmi do 1. januára 2014.
Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice týkajúce sa zmien prílohy
III s cieľom zohľadniť vedecko-technický pokrok sa prijmú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 2.
5. Členské štáty vytvoria vhodné stimuly, aby podnietili profesionálnych používateľov
dobrovoľne plniť špecifické usmernenia integrovanej ochrany proti škodcom pre jednotlivé
plodiny alebo odvetvia. Takéto usmernenia môžu vypracovať orgány verejnej správy a/alebo
organizácie zastupujúce jednotlivých profesionálnych používateľov. Členské štáty vo svojich
národných akčných plánoch odkazujú na tie usmernenia, ktoré považujú za relevantné a
vhodné.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013
zo 17. decembra 2013
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
Článok 28
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

3. Agroenvironmentálno-klimatické platby sa vzťahujú iba na tie záväzky, ktoré
presahujú rámec príslušných povinných noriem ustanovených podľa kapitoly I hlavy
VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušných kritérií a minimálnych činností
stanovených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ)
č. 1307/2013 a príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a
prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených
vnútroštátnym právom. Všetky takéto povinné požiadavky sa určia v programe.
Článok 29
Ekologické poľnohospodárstvo
2. Podpora sa udeľuje len na záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem
stanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušných kritérií a
minimálnych činností stanovených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia
(EÚ) č. PD/2013, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov
na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym
právom. Všetky takéto požiadavky sa určia v programe.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013
zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
PRÍLOHA I
INFORMÁCIE V OBLASTI ZMIERŇOVANIA ZMENY KLÍMY A ADAPTÁCIE NA
ŇU, BIODIVERZITY A OCHRANY VODNÝCH ZDROJOV PODĽA ČLÁNKU 12
ODS. 3 PÍSM. D)
Zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu:
— informácie o potenciálnom vplyve zmeny klímy v príslušných regiónoch a emisií
skleníkových plynov z príslušných poľnohospodárskych postupov a o príspevku
poľnohospodárskeho odvetvia k zmierňovaniu zmeny klímy prostredníctvom zdokonalených
poľnohospodárskych a agro-lesníckych postupov a prostredníctvom rozvoja projektov v
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskych podnikoch a zdokonalenia
energetickej efektívnosti v poľnohospodárskych podnikoch,

— informácie, ktoré pomáhajú poľnohospodárom plánovať, ako najlepšie investovať do
zvýšenia odolnosti ich poľnohospodárskych systémov proti klíme, a o tom, ako môžu na tento
účel použiť fondy Únie; najmä informácie o prispôsobení poľnohospodárskej pôdy
klimatickým výkyvom a dlhodobejším zmenám a informácie o tom, ako zaviesť praktické
agronomické opatrenia na zvýšenie odolnosti poľnohospodárskych systémov voči povodniam
a suchám, ako aj informácie o tom ako zlepšiť a optimalizovať úrovne uhlíka v pôde.
Biodiverzita:
— informácie o pozitívnom vzájomnom vzťahu medzi biodiverzitou a odolnosťou
agroekosystému a o šírení rizika a tiež prepojenia medzi monokultúrami a náchylnosťou na
zlyhanie/poškodenie plodín škodcami a extrémnymi poveternostnými udalosťami,
— informácie o tom, ako najlepšie predchádzať šíreniu cudzích invazívnych druhov, a prečo
je to dôležité na účinné fungovanie ekosystému a odolnosť voči zmene klímy vrátane
informácií o prístupe k financovaniu na režimy eradikácie, ak z nej vyplývajú ďalšie náklady.
Ochrana vodných zdrojov:
— informácie o trvalo udržateľných nízkoobjemových systémoch zavlažovania a o tom, ako
optimalizovať systémy zásobované dažďovou vodou na podporu efektívneho využívania
vody,
— informácie o znížení používania vody v poľnohospodárstve vrátane výberu plodín,
zlepšenia pôdneho humusu na zvýšenie zadržiavania vody a zníženie potreby zavlažovania.
Všeobecné:
— výmena najlepších postupov, odbornej prípravy a budovania kapacít (vzťahuje sa na
zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, biodiverzitu a ochranu vodných zdrojov
uvedenými vyššie v tejto prílohe).

HLAVA VI
KRÍŽOVÉ PLNENIE
KAPITOLA II
Systém kontroly a správne sankcie v súvislosti s krížovým plnením
Článok 99
Výpočet výšky správnej sankcie
Členské štáty môžu poskytnúť prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému
systému prijímateľom, ktorí dostali včasné varovanie po prvýkrát.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1305/2013
zo 17. decembra 2013
o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
Článok 53
Sieť európskeho partnerstva v oblasti inovácií
1. V súlade s článkom 51 ods. 1 sa riadi sieť EIP na podporu EIP zameraného na produktivitu
a udržateľnosť poľnohospodárstva uvedeného v článku 55. Táto sieť umožní vytváranie sietí
operačných skupín, poradenských služieb a výskumníkov.
2. Cieľom siete EIP je:
a) uľahčovať výmenu odborných znalostí a osvedčených postupov;
b) nadviazať dialóg medzi poľnohospodármi a výskumnou obcou a uľahčovať
začlenenie všetkých zainteresovaných strán do procesu výmeny znalostí.
3. Úlohou siete EIP je:
a) zabezpečovať podporné služby a poskytovať kľúčovým subjektom informácie o
EIP,
b) povzbudzovať k vytváraniu operačných skupín a informovať o možnostiach, ktoré
poskytujú politiky Únie;
c) podporovať vytváranie iniciatív v oblasti klastrov a pilotných alebo demonštračných
projektov, ktoré sa okrem iného môžu týkať:
i) zvýšenia poľnohospodárskej produktivity, hospodárskej životaschopnosti,
udržateľnosti, výnosu a efektívneho využívania zdrojov;
ii) inovácií na podporu bioekonomiky;
iii) biodiverzity, ekosystémových služieb, funkčnosti pôdy a udržateľného
vodného hospodárstva;
iv) inovačných výrobkov a služieb pre integrovaný dodávateľský reťazec;
v) otvárania trhových príležitosti pre prvovýrobcov, ako aj príležitostí vyrábať
nové výrobky;
vi) kvality potravín, bezpečnosti potravín a zdravej výživy;
vii) zníženia strát po zbere a plytvania potravinami;

d) zbierať a šíriť informácie v oblasti EIP vrátane vedeckých zistení a nových
technológií, ktoré sa týkajú inovácie a výmeny poznatkov i výmeny v oblasti inovácie
s tretími krajinami.
4. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví organizačnú štruktúru a spôsob
fungovania siete EIP. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 84.
Článok 55
Ciele
1. EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť:
a) podporuje vytvorenie odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré
efektívne využívajú zdroje, sú hospodársky životaschopné, produktívne a
konkurencieschopné, produkujú málo emisií, sú šetrné a odolné voči klíme, smerujú k
agro-ekologickým výrobným systémom a fungujú v harmónii so základnými
prírodnými zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo závisia;
b) pomáha poskytovať stabilnú a udržateľnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov,
vrátane existujúcich aj nových druhov;
c) zlepšuje postupy zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu
klímy a na jej zmierňovanie;
d) stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a
poľnohospodármi, správcami lesov, vidieckymi komunitami, podnikmi, MVO a
poradenskými službami.
2. EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť sa usiluje dosiahnuť svoje
ciele:
a) vytvorením pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho prepojenia výskumu s
poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných
opatrení;
b) podporou rýchlejšieho a širšieho zavedenia inovačných riešení do praxe a
c) informovaním vedeckej obce o potrebách poľnohospodárskej praxe v oblasti
výskumu.
3. EPFRV prispieva k cieľom EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a
udržateľnosť v súlade s článkom 35 prostredníctvom podpory operačných skupín EIP
uvedených v článku 56 a siete EIP uvedenej v článku 53.

Článok 56
Operačné skupiny
1. Operačné skupiny EIP sú súčasťou EIP zameraného na poľnohospodársku produktivitu a
udržateľnosť. Vytvárajú ich zainteresované subjekty, ako napr. poľnohospodári, výskumníci,
poradcovia a podniky zapojené do odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré sú
dôležité pre dosiahnutie cieľov EIP.
2. Operačné skupiny EIP si stanovia vnútorné postupy, ktorými zabezpečia aby ich operácie a
rozhodovania boli transparentné a aby predchádzali situáciám konfliktu záujmov.
3. Členské štáty sa v rámci svojich programov rozhodnú, do akej miery budú operačné
skupiny podporovať.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1306/2013
zo 17. decembra 2013
o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č.
814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Článok 116
Postup výboru
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

