
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1310/2013 

ze dne 17. prosince 2013, 

kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV),kterým se mění nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1305/2013,pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění 
nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, 

č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména 
na článek 42 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru ( 1 ), 

v souladu s řádným legislativním postupem, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 ( 2 ), které se má použít ode dne 1. ledna 
2014, stanoví pravidla týkající se podpory poskytované 
Unií na rozvoj venkova a zrušuje nařízení Rady (ES) 
č. 1698/2005 ( 3 ), aniž je dotčeno další uplatňování 
prováděcích nařízení k uvedenému nařízení, a to až do 
doby, než budou zrušena. Pro usnadnění přechodu od 
stávajících režimů podpor podle nařízení (ES) 
č. 1698/2005 k novému legislativnímu rámci, který se 
vztahuje na programové období začínající dnem 1. ledna 
2014 (dále jen „nové programové období“), by měla být 
přijata přechodná pravidla, aby se zabránilo obtížím nebo 
prodlevám při provádění podpory rozvoje venkova, které 
mohou vznikat v důsledku načasování přijetí nových 
programů rozvoje venkova. Z tohoto důvodu by mělo 
být členským státům umožněno, aby v roce 2014 
v případě některých opatření nadále přijímaly právní 

závazky v rámci svých stávajících programů rozvoje 
venkova, a výsledné výdaje by měly být způsobilé pro 
podporu v novém programovém období. 

(2) S ohledem na podstatnou změnu metody pro vymezení 
oblastí s významnými přírodními omezeními v novém 
programovém období by se v případě nových právních 
závazků učiněných v roce 2014 neměla uplatňovat 
povinnost zemědělce pokračovat v zemědělské činnosti 
v dané oblasti po dobu pěti let. 

(3) K zajištění právní jistoty v přechodném období by určité 
výdaje uskutečněné podle nařízení (ES) č. 1698/2005 
měly být způsobilé pro příspěvek z Evropského zeměděl
ského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v novém 
programovém období, mají-li se ještě uskutečnit platby. 
To by se mělo vztahovat i na některé dlouhodobé 
závazky v rámci podobných opatření stanovených v naří
zení Rady (EHS) č. 2078/92 ( 4 ), v nařízení Rady (EHS) 
č. 2080/92 ( 5 ) a v nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ( 6 ), 
pokud na tato opatření byla poskytována podpora 
podle nařízení (ES) č. 1698/2005 a v roce 2014 mají 
být ještě provedeny platby. V zájmu řádného finančního 
řízení a účinného provádění programů by tyto výdaje 
měly být jasně uvedeny v programech rozvoje venkova 
a v řídicích a kontrolních systémech členských států. Aby 
se zamezilo zbytečné složitosti finančního řízení 
programů rozvoje venkova v novém programovém 
období, měly by se na přechodné výdaje vztahovat 
sazby spolufinancování z nového programového období. 

(4) S ohledem na vážné problémy s finanční stabilitou, jimž 
stále čelí řada členských států, a ve snaze omezit během 
přechodu od stávajícího k novému programovému 
období související negativní dopady těchto problémů 
tím, že se umožní maximální využívání dostupných 
finančních prostředků EZFRV, je nezbytné prodloužit 
trvání odchylky navyšující maximální sazby příspěvku 
z EZFRV stanovené v čl. 70 odst. 4c nařízení (ES)
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( 1 ) Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 71. 
( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 

17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení naří
zení Rady (ES) č. 1698/2005 (Viz strana 487 v tomto čísle Úředního 
věstníku) 

( 3 ) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1). 

( 4 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2078/92 ze dne 30. června 1992 o způso
bech zemědělské produkce slučitelných s požadavky na ochranu 
životního prostředí a zachování venkova (Úř. věst. L 215, 
30.7.1992, s. 85). 

( 5 ) Nařízení Rady (EHS) č. 2080/92 ze dne 30. června 1992, kterým se 
zavádí režim podpor Společenství na lesnická opatření v zemědělství 
(Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 96). 

( 6 ) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního 
a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení 
(Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).



č. 1698/2005 až do konečného dne způsobilosti výdajů 
pro programové období 2007–2013, tedy do 
31. prosince 2015. 

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013 ( 1 ), které stanoví nové režimy podpor, se 
má použít od 1. ledna 2015. Nařízení Rady (ES) 
č. 73/2009 ( 2 ) bude proto v kalendářním roce 2014 
i nadále základem pro poskytování podpory příjmů 
zemědělcům, ale mělo by se náležitě zohlednit nařízení 
Rady (EU) č. 1311/2013 ( 3 ). V zájmu zajištění soudrž
nosti při provádění ustanovení o podmíněnosti a dodržení 
norem požadovaných některými opatřeními by mělo být 
stanoveno, že příslušná ustanovení, která platí v progra
movém období 2007–2013, se nadále použijí až do 
okamžiku, kdy se stane použitelným nový právní rámec. 
Ze stejných důvodů by mělo být stanoveno, že ustano
vení týkající se doplňkových vnitrostátních přímých 
plateb pro Chorvatsko, která se používají v roce 2013, 
by se měla uplatňovat i nadále. 

(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1306/2013 ( 4 ) umožňuje členským státům vyplácet 
zálohy pro přímé platby. Podle nařízení (ES) č. 73/2009 
musí být uplatnění takovéto možnosti povoleno Komisí. 
Ze zkušeností získaných při provádění režimů přímých 
podpor vyplývá, že je vhodné umožnit, aby byly země
dělcům zálohy vypláceny. U žádostí podaných v roce 
2014 by tyto zálohy měly být omezeny až na 50 % 
plateb v rámci režimů podpor uvedených v příloze I naří
zení (ES) č. 73/2009 a až na 80 % platby na hovězí 
a telecí maso. 

(7) S cílem dodržet nařízení (EU) č. 1311/2013, a zejména 
vyrovnání částky, která je k dispozici pro poskytování 
přímých podpor pro zemědělce, jakož i mechanismus 
vnější konvergence, je nutné pro rok 2014 upravit vnit
rostátní stropy stanovené v příloze VIII nařízení (ES) 
č. 73/2009. Úprava vnitrostátních stropů bude mít 
nevyhnutelně dopad na částky, které mohou v roce 

2014 jednotliví zemědělci obdržet jako přímé platby. 
Proto by mělo být stanoveno, jakým způsobem uvedená 
úprava ovlivní hodnotu platebních nároků a úroveň 
dalších přímých plateb. S cílem zohlednit situaci menších 
zemědělců, zejména proto, že se v roce 2014 neuplatní 
mechanismus modulace ani úpravy, a to ani v osvobození 
přímých plateb do výše 5 000 EUR z tohoto mecha
nismu, by členské státy, které neposkytují redistributivní 
platbu a které nevyužívají možnosti převést finanční 
prostředky do podpory rozvoje venkova využitím mecha
nismu flexibility, měly mít možnost nesnižovat hodnotu 
všech platebních nároků. 

(8) Na základě zkušeností získaných při finančním provádění 
nařízení (ES) č. 73/2009 by měla být vyjasněna některá 
ustanovení uvedeného nařízení, zejména pokud jde 
o prvky, k nimž se vztahují číselné údaje stanovené 
v příloze VIII uvedeného nařízení, a souvislost s možností 
poskytnutou členským státům, díky níž mohou 
prostředky nevyužité v režimu jednotné platby použít 
k financování zvláštní podpory. 

(9) Podle nařízení (ES) č. 73/2009 mohly členské státy 
rozhodnout, že určitý procentní podíl vnitrostátního 
stropu použijí pro zvláštní podporu svých zemědělců, 
jakož i přezkoumat předchozí rozhodnutí a rozhodnout 
o změně či ukončení takové podpory. Je vhodné stanovit 
dodatečný přezkum těchto rozhodnutí s účinkem od 
kalendářního roku 2014. Zároveň je třeba prodloužit 
o jeden rok použitelnost zvláštních podmínek uvedených 
v čl. 69 odst. 5 nařízení (ES) č. 73/2009, za kterých je 
v některých členských státech vyplácena zvláštní podpora 
a jejichž platnost má skončit v roce 2013, aby se 
předešlo narušením ve vztahu k míře podpory. Vzhledem 
k zavedení dobrovolné vázané podpory, která bude 
v určitých odvětvích nebo regionech v jasně vymezených 
případech k dispozici od 1. ledna 2015, je vhodné 
stanovit pro členské státy možnost zvýšit úroveň určitých 
druhů zvláštní podpory podle článku 68 nařízení (ES) 
č. 73/2009 na 6,5 % v roce 2014. 

(10) Jednotná podpora určená zemědělcům s menšími země
dělskými podniky by měla být dostatečná k účinnému 
dosažení cíle, kterým je podpora příjmů. Jelikož se 
v roce 2014 neuplatní žádný mechanismus modulace 
ani úpravy, a to ani osvobození přímých plateb do 
výše 5 000 EUR z tohoto mechanismu, členské státy by 
měly mít možnost již v roce 2014 přerozdělit přímou 
podporu mezi zemědělce tak, že jim poskytnou zvláštní 
platbu pro první hektary.
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( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 
17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby 
zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské poli
tiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009 (Viz strana 608 v tomto čísle Úředního věst
níku). 

( 2 ) Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se 
stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce 
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé 
režimy podpor pro zemědělce (Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16). 

( 3 ) Nařízení Rady (EU) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Viz strana 
884 v tomto čísle Úředního věstníku). 

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 
17. prosince 2013 a o zrušení nařízení 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 (Viz strana 549 v tomto čísle Úředního věstníku).



(11) Režim jednotné platby na plochu stanovený v nařízení 
(ES) č. 73/2009 byl přechodný a měl skončit dne 
31. prosince 2013. V souvislosti s reformou společné 
zemědělské politiky (dále jen „SZP“) bylo rozhodnuto, 
že členské státy používající tento režim by měly mít 
možnost používat jej za účelem poskytování základních 
plateb i během dalšího přechodného období, nejdéle však 
do konce roku 2020. Používání režimu jednotné platby 
na plochu stanovené v nařízení (ES) č. 73/2009 by proto 
mělo být prodlouženo o jeden rok. Kromě toho by za 
účelem zohlednění probíhající restrukturalizace půdy a z 
důvodů zjednodušení měla zemědělská plocha v těchto 
členských státech, na niž lze poskytnout podporu, 
zahrnovat i plochy, na něž lze poskytnout podporu, 
které ke dni 30. června 2003 nebyly v dobrém zeměděl
ském stavu, jak tomu bude od 1. ledna 2015 podle 
nařízení (EU) č. 1307/2013. 

(12) V souladu s článkem 133a nařízení (ES) č. 73/2009 
mohou s výjimkou Bulharska a Rumunska nové členské 
státy, které uplatňují režim jednotné platby na plochu, 
poskytovat zemědělcům v roce 2013 přechodnou vnit
rostátní podporu. S ohledem na prodloužení režimu 
jednotné platby na plochu na rok 2014 by uvedené 
členské státy měly mít nadále tuto možnost i v roce 
2014. S ohledem na úroveň doplňkových vnitrostátních 
přímých plateb podle článku 132 nařízení (ES) 
č. 73/2009 v Bulharsku a Rumunsku v roce 2014 by 
tyto členské státy měly mít možnost rozhodnout, že 
v roce 2014 budou poskytovat přechodnou vnitrostátní 
podporu namísto doplňkových vnitrostátních přímých 
plateb. 

(13) Přechodná vnitrostátní podpora musí být poskytována za 
stejných podmínek, jaké pro tuto podporu platily v roce 
2013, nebo v případě Bulharska a Rumunska za stejných 
podmínek, jaké v roce 2013 platily pro doplňkové vnit
rostátní přímé platby. V zájmu zjednodušení správy 
přechodné vnitrostátní podpory v roce 2014 by však 
neměla být uplatňována snížení uvedená v čl. 132 
odst. 2 ve spojení s články 7 a 10 nařízení (ES) 
č. 73/2009. S cílem zajistit, aby byla přechodná vnitros
tátní podpora slučitelná s mechanismem sbližování 
hodnot plateb, by měla být navíc maximální úroveň 
podpory pro jednotlivá odvětví omezena na určitou 
procentní hodnotu. S ohledem na obtížnou finanční 
situaci Kypru by pro tento členský stát měla být stano
vena možnost určitých úprav. 

(14) Aby mohly členské státy řešit potřeby svých zeměděl
ských odvětví nebo posílit své politiky rozvoje venkova 
s větší flexibilitou, měly by mít možnost převodu finanč
ních prostředků ze svých stropů přímých plateb do svých 
podpor určených na rozvoj venkova a z podpor urče
ných na rozvoj venkova do svých stropů přímých plateb. 
Zároveň by mělo být těm členským státům, ve kterých 
úroveň přímé podpory zůstává nižší než 90 % průměrné 
výše podpory v Unii, umožněno převádět dodatečné 
prostředky z jejich podpor určených na rozvoj venkova 
do jejich stropů přímých plateb. Těchto rozhodnutí by 
mělo být s určitými omezeními využíváno po celou dobu 
rozpočtových let 2015–2020, s tím, že v roce 2017 by 
mohl být proveden přezkum, za předpokladu, že jakékoli 
rozhodnutí založené na tomto přezkumu nepovede ke 
snížení částek určených na rozvoj venkova. 

(15) Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 1 ) 
byla zrušena směrnice Rady 80/68/EHS ( 2 ), a to s účin
ností ode dne 22. prosince 2013. S cílem zachovat 
v rámci podmíněnosti stejná pravidla týkající se ochrany 
podzemních vod, jaká byla stanovena ve směrnici 
80/68/EHS v poslední den její platnosti, je vhodné 
upravit oblast působnosti podmíněnosti a vymezit 
normu dobrého zemědělského a environmentálního 
stavu zahrnující požadavky jak článku 4 tak článku 5 
uvedené směrnice. 

(16) Článek 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 ( 3 ) stanoví, že odkaz na článek 3 směrnice 
Rady 91/414/EHS uvedený v příloze II nařízení (ES) 
č. 73/2009 ( 4 ) má být považován za odkaz na článek 
55 nařízení (ES) č. 1107/2009. Nařízení (EU) 
č. 1306/2013 však tento odkaz omezuje tak, že se 
nyní vztahuje pouze na první a druhou větu článku 55 
nařízení (ES) č. 1107/2009. V zájmu zajištění soudrž
nosti mezi požadavkem na používání přípravků na 
ochranu rostlin v roce 2014 a v letech následujících je 
třeba přílohu II nařízení (ES) č. 73/2009 odpovídajícím 
způsobem pozměnit. 

(17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013 ( 5 ) stanoví začlenění podpory pro chov 
bource morušového do režimu přímých podpor, a tím 
i její vynětí z nařízení (EU) č. 1308/2013. Z důvodu 
opožděného uplatňování nového režimu přímých podpor 
by podpora v odvětví bource morušového měla pokra 
čovat ještě po dobu jednoho roku. 

(18) Finsku bylo v souladu s článkem 141 aktu o přistoupení 
z roku 1994 povoleno vyplácet některým zemědělským 
odvětvím v jižním Finsku vnitrostátní podporu. 
S ohledem na načasování reformy SZP a vzhledem ke 
skutečnosti, že hospodářská situace v zemědělství v jižním 
Finsku je složitá, a producenti tedy stále potřebují 
zvláštní podporu, je vhodné stanovit integrační opatření, 
na jejichž základě může Komise Finsku v souladu 
s článkem 42 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(dále jen „Smlouva o fungování EU“) povolit za určitých 
podmínek poskytování vnitrostátní podpory v jižním
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( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). 

( 2 ) Směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně 
podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými 
látkami (Úř. věst. L 20, 26.1.1980, s. 43). 

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 
21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1). 

( 4 ) Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, 
s. 1). 

( 5 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 
17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se 
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, 
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Viz strana 
671 v tomto čísle Úředního věstníku).



Finsku. Podpora příjmů by měla být v průběhu celého 
období postupně snižována a v roce 2020 by neměla 
přesáhnout 30 % částek poskytnutých v roce 2013. 

(19) Ode dne 1. ledna 2015 by se měla používat ustanovení 
týkající se zemědělského poradenského systému, integro
vaného administrativního a kontrolního systému 
a podmíněnosti, stanovená v uvedeném pořadí v hlavě 
III, hlavě V kapitole II a hlavě VI nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. 

(20) Po vložení článku 136a do nařízení (ES) č. 73/2009 je 
třeba v nařízení (EU) č. 1307/2013 změnit odkazy na 
článek 14 nařízení (EU) č. 1305/2013. 

(21) Nařízení (ES) č. 73/2009, nařízení (EU) 
č. 1307/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 
a (EU) č. 1305/2013 by proto měla být odpovídajícím 
způsobem změněna. 

(22) S cílem umožnit rychlé použití plánovaných přechod
ných ustanovení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost 
v den svého vyhlášení a mělo by se použít ode dne 
1. ledna 2014. Aby se zabránilo překrývání pravidel 
pro flexibilitu mezi pilíři stanovenou v nařízení (ES) 
č. 73/2009 a nařízení (EU) č. 1307/2013 ve znění 
tohoto nařízení, uvedená konkrétní změna nařízení (ES) 
č. 73/2009 by se měla použít ode dne 31. prosince 2013 
a změny nařízení (EU) č. 1307/2013 by se měly použít 
ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost. Změny 
příloh II a III nařízení (ES) č. 73/2009, jejichž cílem je 
zajistit pokračování stávajících pravidel podmíněnosti, by 
se navíc měly použít ode dne zrušení směrnice 80/68/ES, 
tedy ode dne 22. prosince 2013. 

(23) S ohledem na skutečnost, že rok 2014 bude rokem 
přechodným, v jehož průběhu budou členské státy 
muset připravit plné provedení reformy SZP, je důležité 
zajistit, aby administrativní zátěž vyplývající z přechod
ných ujednání stanovených v tomto nařízení byla co 
nejmenší, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

KAPITOLA I 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ O PODPOŘE PRO ROZVOJ 
VENKOVA 

Článek 1 

Právní závazky podle nařízení (ES) č. 1698/2005 v roce 
2014 

1. Aniž je dotčen článek 88 nařízení (EU) č. 1305/2013 
mohou členské státy v roce 2014 nadále přijímat nové právní 
závazky vůči příjemcům v souvislosti s opatřeními uvedenými 

v článku 20, vyjma ustanovení písm. a) bodu iii), písm. c) bodu 
i) a písmene d) uvedeného článku, a v článku 36 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 v rámci programů rozvoje venkova přijatých na 
základě uvedeného nařízení, a to i po vyčerpání finančních 
zdrojů na programové období 2007–2013, za podmínky, že 
žádost o podporu bude předložena před přijetím příslušného 
programu rozvoje venkova na programové období 2014–2020. 

Aniž je dotčena příloha VI bod E aktu o přistoupení z roku 
2012 a ustanovení přijatá na základě této přílohy, Chorvatsko 
může i v roce 2014 nadále přijímat nové právní závazky vůči 
příjemcům v souvislosti s opatřeními uvedenými v čl. 171 odst. 
2 písm. a) a c) nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ( 1 ) v souladu 
s nástrojem předvstupní pomoci na rozvoj venkova (IPARD) 
přijatým na základě uvedeného nařízení, a to i po vyčerpání 
příslušných finančních zdrojů tohoto programu, za podmínky, 
že žádost o podporu bude předložena před přijetím jeho 
programu rozvoje venkova na programové období 2014–2020. 

Výdaje vzniklé na základě uvedených závazků jsou způsobilé 
v souladu s článkem 3 tohoto nařízení. 

2. Podmínka stanovená v čl. 14 odst. 2 druhé odrážce naří
zení(ES) č. 1257/1999 se nepoužije na nové právní závazky 
přijaté členskými státy v roce 2014 podle čl. 36 písm. a) 
bodů i) a ii) nařízení (ES) č. 1698/2005. 

Článek 2 

Pokračující používání článků 50a a 51 nařízení (ES) 
č. 1698/2005 

Aniž je dotčen článek 88 nařízení (EU) č. 1305/2013 se články 
50a a 51 nařízení (ES) č. 1698/2005 nadále použijí do dne 
31. prosince 2014 na operace vybrané v rámci programů 
rozvoje venkova z programového období 2014–2020 podle 
čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 1305/2013, 
pokud jde o roční prémii, a podle článků 28 až 31, 33 a 34 
uvedeného nařízení. 

Článek 3 

Způsobilost některých druhů výdajů 

1. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 1 a článek 88 nařízení (EU) 
č. 1305/2013 jsou výdaje na právní závazky vůči příjemcům 
přijaté na základě opatření uvedených v článcích 20 a 36 naří
zení (ES) č. 1698/2005 a opatření uvedených v čl. 171 odst. 2 
písm. a) a c) nařízení (ES) č. 718/2007, aniž je dotčena příloha 
VI bod E aktu o přistoupení z roku 2012 a ustanovení přijatá
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( 1 ) Nařízení Komise (ES) č. 718/2007 ze dne 12. června 2007, kterým 
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nástroj předvstupní pomoci (NPP) (Úř. věst. L 170, 29.6.2007, s. 1)



na 
základě této přílohy v případě Chorvatska, způsobilé pro 
příspěvek z EZFRV v programovém období 2014–2020 v těchto 
případech: 

a) u plateb, které se uskuteční mezi 1. lednem 2014 
a 31. prosincem 2015 a v případě Chorvatska mezi 
1. lednem 2014 a 31. prosincem 2016, pokud finanční 
prostředky přidělené na dotyčné opatření příslušného 
programu přijatého podle nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo 
nařízení (ES) č. 718/2007 již byly vyčerpány, a 

b) u plateb, které se uskuteční po 31. prosinci 2015 a v 
případě Chorvatska po 31. prosinci 2016. 

Tento odstavec se použije rovněž na právní závazky vůči 
příjemcům přijaté na základě odpovídajících opatření stanove
ných v nařízení (ES) č. 1257/1999, nařízení (EHS) č. 2078/92 
a nařízení (EHS) č. 2080/92, kteří přijímají podporu podle naří
zení (ES) č. 1698/2005. 

2. Výdaje uvedené v odstavci 1 jsou způsobilé pro příspěvek 
z EZFRV v programovém období 2014–2020 za těchto 
podmínek: 

a) tyto výdaje jsou stanoveny v příslušném programu rozvoje 
venkova na programové období 2014–2020; 

b) použije se sazba příspěvku z EZFRV pro odpovídající 
opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013, jak je stanoveno 
v příloze I tohoto nařízení; a 

c) členské státy zajistí, aby příslušné přechodné operace byly 
jasně určeny prostřednictvím jejich řídicích a kontrolních 
systémů. 

Článek 4 

Použití některých ustanovení nařízení (ES) č. 73/2009 
v roce 2014 

Odchylně od nařízení (EU) č. 1305/2013 se pro rok 2014: 

a) odkaz na hlavu VI kapitolu I nařízení (EU) č. 1306/2013 
v článcích 28, 29, 30 a 33 nařízení (EU) č. 1305/2013 
považuje za odkaz na články 5 a 6 nařízení (ES) č. 73/2009 
a přílohy II a III uvedeného nařízení. 

b) odkaz v čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 na článek 
19 nařízení (EU) č. 1307/2013 považuje za odkaz na článek 
132 nařízení (ES) č. 73/2009; 

c) odkaz v čl. 40 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 
na článek 17 nařízení (EU) č. 1307/2013 považuje za odkaz 
na článek 121 nařízení (ES) č. 73/2009. 

KAPITOLA II 

ZMĚNY 

Článek 5 

Změny nařízení (ES) č. 1698/2005 

Čl. 70 odst. 4c nařízení (ES) č. 1698/2005 se mění takto: 

a) v prvním pododstavci se úvodní věta nahrazuje tímto: 

„4c) Odchylně od limitů uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 
může být příspěvek z EZFRV zvýšen na nejvýše 95 % způso
bilých veřejných výdajů v regionech způsobilých podle 
konvergenčního cíle, v nejvzdálenějších regionech a na 
menších ostrovech v Egejském moři a na 85 % způsobilých 
veřejných výdajů v ostatních regionech. Tyto sazby se použijí 
na způsobilé výdaje nově uvedené v každém certifikovaném 
prohlášení o výdajích až do konečného data způsobilosti 
výdajů pro programové období 2007–2013, jímž je 
31. prosinec 2015, pokud ke dni 20. prosince 2013 nebo 
po tomto datu splňuje členský stát jednu z těchto 
podmínek:“; 

b) druhý pododstavec se nahrazuje tímto: 

„Členský stát, který hodlá využít odchylky uvedené v prvním 
pododstavci, předloží Komisi žádost, aby odpovídajícím 
způsobem změnila jeho program rozvoje venkova. Odchylka 
se použije, jakmile Komise změnu programu schválí.“ 

Článek 6 

Změny nařízení (ES) č. 73/2009 

Nařízení (ES) č. 73/2009 se mění takto: 

1) V článku 29 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„5. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy 
vyplácet od 16. října 2014 zemědělcům zálohy ve výši 
až 50 % přímých plateb v rámci režimů podpor uvedených 
v příloze I, pokud jde o žádosti podané v roce 2014. 
U plateb na hovězí a telecí maso stanovených v hlavě IV 
kapitole 1 oddílu 11 mohou členské státy uvedený 
procentní podíl zvýšit až na 80 %.“ 

2) Článek 40 se nahrazuje tímto: 

„Článek 40 

Vnitrostátní stropy 

1. Pro každý členský stát a pro každý rok se celková 
hodnota všech přiznaných platebních nároků, vnitrostátní 
rezervy podle článku 41 a stropů stanovených podle čl. 51 
odst. 2, čl. 69 odst. 3 a článku 72b rovná jeho vnitrostát
nímu stropu stanovenému v příloze VIII.
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2. Členský stát v případě potřeby použije lineární 
snížení nebo zvýšení hodnoty všech platebních nároků, 
nebo částky vnitrostátní rezervy podle článku 41, nebo 
obou, aby zajistil dodržování svého vnitrostátního stropu 
stanoveného v příloze VIII. 

Členské státy, které se rozhodnou neuplatňovat hlavu III 
kapitolu 5a tohoto nařízení a nevyužít možnosti stanovené 
v čl. 136a odst. 1, mohou rozhodnout, že s cílem dosáh
nout nezbytného snížení hodnoty platebních nároků 
uvedených v prvním pododstavci nebudou snižovat 
platební nároky aktivované v roce 2013 zemědělcům, 
kteří v roce 2013 požádali o částku nižší než přímé platby 
stanovené dotčeným členským státem; uvedená částka 
nesmí být vyšší než 5 000 EUR. 

3. Aniž je dotčen článek 26 nařízení Evropského parla
mentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (*), částky přímých 
plateb, které mohou být poskytnuty v členském státě pro 
kalendářní rok 2014 podle článků 34, 52, 53, 68 a 72a 
tohoto nařízení a na podporu pro chovatele bource moru 
šového podle článku 111 nařízení (ES) č. 1234/2007, 
nesmí být vyšší než stropy stanovené pro uvedený rok 
v příloze VIII tohoto nařízení, snížené o částky, které 
vyplývají z použití článku 136b tohoto nařízení na kalen
dářní rok 2014 podle přílohy VIIIa tohoto nařízení. 

Je-li to nezbytné a v zájmu dodržení stropů stanovených 
v příloze VIII tohoto nařízení, snížených o částky, které 
vyplývají z použití článku 136b tohoto nařízení na kalen
dářní rok 2014 podle přílohy VIIIa tohoto nařízení, použijí 
členské státy lineární snížení částek přímých plateb pro 
kalendářní rok 2014. 

___________ 
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, 
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o 
zrušení nařízení 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 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 549)“. 

3) V čl. 41 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) celkovou hodnotou všech přiznaných platebních 
nároků a stropů stanovených podle čl. 51 odst. 2, čl. 
69 odst. 3 a článku 72b tohoto nařízení.“ 

4) V čl. 51 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 

„Pro rok 2014 jsou stropy pro přímé platby uvedené v člán
cích 52 a 53 totožné se stropy stanovenými pro rok 2013, 

vynásobené koeficientem, který se pro každý dotčený 
členský stát vypočte vydělením vnitrostátního stropu pro 
rok 2014 stanoveného v příloze VIII vnitrostátním stropem 
pro rok 2013. Toto vynásobení se vztahuje pouze na ty 
členské státy, pro něž je vnitrostátní strop stanovený 
v příloze VIII pro rok 2014 nižší než vnitrostátní strop 
pro rok 2013.“ 

5) V čl. 68 odst. 8 se návětí nahrazuje tímto: 

„8. Do 1. února 2014 mohou členské státy, které učinily 
rozhodnutí podle čl. 69 odst. 1, toto rozhodnutí 
přezkoumat a rozhodnout, že od roku 2014:“ 

6) Článek 69 se mění takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Členské státy mohou do 1. srpna 2009, do 
1. srpna 2010, do 1. srpna 2011, do 1. září 2012, 
do dne přistoupení v případě Chorvatska nebo do 
1. února 2014 rozhodnout, že od roku následujícího 
po tomto rozhodnutí, v případě Chorvatska od prvního 
roku, kdy bude režim jednotné platby proveden, nebo, 
v případě rozhodnutí přijatého do 1. února 2014, od 
roku 2014 použijí až 10 % svých vnitrostátních stropů 
uvedených v článku 40, nebo v případě Malty částku 
2 000 000 EUR na zvláštní podporu podle čl. 68 
odst. 1.“ 

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Výlučně pro účely zajištění souladu s vnitrostátními 
stropy podle čl. 40 odst. 2 a pro účely výpočtu podle 
čl. 41 odst. 1 se částky použité na poskytnutí podpory 
uvedené v čl. 68 odst. 1 písm. c) odečtou od vnitros
tátního stropu uvedeného v čl. 40 odst. 1. Počítají se 
jako přidělené platební nároky.“ 

c) v odstavci 4 se procentní podíl „3,5 %“ nahrazuje 
procentním podílem „6,5 %“ 

d) v odst. 5 první větě se rok „2013“ nahrazuje rokem 
„2014“. 

e) v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Výlučně pro účely zajištění souladu s vnitrostátními 
stropy podle čl. 40 odst. 2 a pro účely výpočtu podle 
čl. 41 odst. 1, v případě, že členský stát využije 
možnosti stanovené v písm. a) prvního pododstavce 
tohoto odstavce, se uvedená částka nepočítá jako 
součást stropů určených podle odstavce 3 tohoto 
článku.“
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7) V hlavě III se doplňuje nová kapitola, která zní: 

„Kapitola 5a 

„REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA V ROCE 2014 

Článek 72a 

Obecná pravidla 

1. Členské státy mohou do 1. března 2014 rozhodnout, 
že na rok 2014 poskytnou platbu zemědělcům, kteří mají 
nárok na platbu v rámci režimu jednotné platby podle 
kapitol 1,2 a 3 (dále jen „redistributivní platba“). 

Členské státy své rozhodnutí oznámí Komisi do 1. března 
2014. 

2. Členské státy, které se rozhodly používat režim 
jednotné platby na regionální úrovni v souladu s článkem 
46, mohou provádět redistributivní platbu na regionální 
úrovni. 

3. Aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně a lineár
ních snížení uvedených v čl. 40 odst. 3 a uplatňování 
článků 21 a 23, redistributivní platba se poskytne po akti
vaci platebních nároků zemědělcem. 

4. Redistributivní platbu vypočítají členské státy tak, že 
hodnotu, kterou daný členský stát stanoví a která nesmí 
přesáhnout 65 % průměrné vnitrostátní nebo regionální 
platby na hektar, vynásobí počtem platebních nároků, jež 
příslušný zemědělec aktivoval v souladu s článkem 34. 
Počet těchto platebních nároků nesmí přesáhnout maxi
mum, které stanoví členský stát a které nesmí být vyšší 
než 30 hektarů nebo průměrnou velikost zemědělských 
podniků podle přílohy VIIIb, pokud v dotyčném členském 
státě tato průměrná velikost přesahuje 30 hektarů. 

5. Pokud jsou dodrženy maximální limity stanovené 
v odstavci 4, členské státy mohou na vnitrostátní úrovni 
zavést odstupňování v rámci počtu hektarů stanovených 
v souladu s uvedeným odstavcem, které se uplatní stejně 
u všech zemědělců. 

6. Průměrnou vnitrostátní platbu na hektar uvedenou 
v odstavci 4 určují členské státy na základě vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze VIIIc a počtu hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu, nahlášených v souladu s čl. 34 
odst. 2 v roce 2014. 

Průměrnou regionální platbu na hektar uvedenou v odstavci 
4 určují členské státy tak, že použijí podíl vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze VIIIc a počet hektarů, na něž 
lze poskytnout podporu, nahlášených v dotyčném regionu 
v souladu s čl. 34 odst. 2 v roce 2014. Pro každý region se 
tento podíl vypočítá vydělením příslušného regionálního 

stropu stanoveného v souladu s čl. 46 odst. 3 vnitrostátním 
stropem stanoveným v souladu s článkem 40 pro rok 
2014. 

7. Členské státy zajistí, aby zemědělcům, u nichž je zjiš
těno, že po 18. říjnu 2011 rozdělili svůj zemědělský 
podnik výhradně za účelem využití redistributivní platby, 
nebyly poskytnuty žádné výhody podle této kapitoly. Výše 
uvedené se vztahuje i na zemědělce, jejichž podniky vznikly 
tímto rozdělením. 

Článek 72b 

Finanční ustanovení 

1. Členské státy mohou do 1. března 2014 rozhodnout, 
že na financování redistributivní platby použijí pro účely 
roku pro podání žádosti 2014 až 30 % ročního vnitrostát
ního stropu stanoveného v souladu s článkem 40. Do 
tohoto data oznámí každé takové rozhodnutí Komisi. 

2. Na základě procentního podílu vnitrostátního stropu, 
který mají členské státy použít v souladu s odstavcem 1 
tohoto článku, přijme Komise prováděcí akty, kterými 
stanoví odpovídající strop pro redistributivní platbu. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 141b odst. 2.“. 

8) V článku 90 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Částka podpory na hektar, na který lze poskytnout 
podporu, se stanoví tak, že se výnosy uvedené v odstavci 2 
vynásobí těmito referenčními částkami: 

Bulharsko: 520,20 EUR 

Řecko: 234,18 EUR 

Španělsko: 362,15 EUR 

Portugalsko: 228,00 EUR.“ 

9) V článku 122 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Režim jednotné platby na plochu lze využívat do 
31. prosince 2014.“ 

10) V článku 124 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto: 

„1. Zemědělskou plochou nového členského státu 
v režimu jednotné platby na plochu se rozumí ta část 
jeho využité zemědělské plochy, která je udržována 
v dobrém zemědělském stavu, bez ohledu na to, zda je 
využívána k zemědělské produkci, a případně upravena 
v souladu s objektivními a nediskriminačními kritérii, 
která tento nový členský stát stanoví po schválení Komisí.
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Pro účely této hlavy se „využitou zemědělskou plochou“ 
rozumí celková plocha orné půdy, trvalých travních 
porostů, trvalých kultur a zelinářských zahrad, jak stanoví 
Komise pro své statistické účely. 

2. Pro účely poskytování plateb v rámci režimu jednotné 
platby na plochu lze platby poskytnout na všechny země
dělské pozemky splňující kritéria stanovená v odstavci 1, 
jakož i na zemědělské pozemky osázené rychle rostoucími 
dřevinami pěstovanými ve výmladkových plantážích (kód 
KN ex 0602 90 41). 

S výjimkou případu vyšší moci nebo mimořádných okol
ností musí zemědělec disponovat pozemky uvedenými 
v prvním pododstavci ke dni stanovenému členským 
státem, přičemž to nesmí být později než v den stanovený 
v tomto členském státě pro změnu žádosti o podporu. 

Minimální rozloha plochy zemědělského podniku, pro niž 
je možno žádat o platbu, činí 0,3 ha. Každý nový členský 
stát však může na základě objektivních kritérií a po schvá
lení Komisí rozhodnout, že stanoví vyšší minimální 
rozlohu, za předpokladu, že tato rozloha nepřesáhne 1 ha.“ 

11) V hlavě V se vkládá nová kapitola, která zní: 

„Kapitola 2a 

REDISTRIBUTIVNÍ PLATBA V ROCE 2014 

Článek 125a 

Obecná pravidla 

1. Nové členské státy uplatňující režim jednotné platby 
na plochu mohou do 1. března 2014 rozhodnout, že na 
rok 2014 poskytnou platbu zemědělcům, kteří mají nárok 
na platbu v rámci režimu jednotné platby na plochu podle 
kapitoly 2 (dále jen „redistributivní platba pro nové členské 
státy“). 

Dotčené nové členské státy oznámí Komisi své rozhodnutí 
do 1. března 2014. 

2. Aniž je dotčeno uplatňování finanční kázně a článků 
21 a 23, redistributivní platba pro nové členské státy má 
formu zvýšení částek poskytnutých na hektar v režimu 
jednotné platby na plochu. 

3. Redistributivní platbu pro nové členské státy vypočí
tají členské státy tak, že hodnotu, kterou daný členský stát 
stanoví a která nesmí přesáhnout 65 % průměrné vnitros
tátní platby na hektar, vynásobí počtem hektarů, na něž lze 
poskytnout podporu a na které jsou zemědělci poskytnuty 
částky v rámci režimu jednotné platby na plochu. Počet 
těchto hektarů nesmí přesáhnout maximum, které stanoví 
členské státy a které nesmí být vyšší než 30 nebo 
průměrnou velikost zemědělských podniků podle přílohy 
VIIIb, pokud v dotčeném novém členském státě tato 
průměrná velikost přesahuje 30 hektarů. 

4. Pokud jsou dodrženy maximální limity stanovené 
v odstavci 3, členské státy mohou na vnitrostátní úrovni 
zavést odstupňování v rámci počtu hektarů stanovených 
v souladu s prvním pododstavcem, které se uplatní stejně 
u všech zemědělců. 

5. Vnitrostátní průměrnou platbu na hektar uvedenou 
v odstavci 3 určují členské státy na základě vnitrostátního 
stropu stanoveného v příloze VIIIc a počtu hektarů, na 
které lze poskytnout podporu, nahlášených v rámci režimu 
jednotné platby na plochu v roce 2014. 

6. Nové členské státy zajistí, aby zemědělcům, u nichž je 
zjištěno, že po 18. říjnu 2011 rozdělili svůj zemědělský 
podnik výhradně za účelem využití redistributivní platby 
pro nové členské státy, nebyly poskytnuty žádné výhody 
podle této kapitoly. Výše uvedené se vztahuje i na země
dělce, jejichž podniky vznikly tímto rozdělením. 

Článek 125b 

Finanční ustanovení 

1. Nové členské státy mohou do 1. března 2014 
rozhodnout, že na financování redistributivní platby pro 
nové členské státy použijí pro rok pro podání žádosti 
2014 až 30 % ročního vnitrostátního stropu uvedeného 
v článku 40 nebo v případě Bulharska a Rumunska 30 % 
částek uvedených v příloze VIIId. Do tohoto data oznámí 
každé takové rozhodnutí Komisi. 

Roční finanční rámec uvedený v článku 123 se sníží 
o částku uvedenou v prvním pododstavci. 

2. Na základě procentního podílu vnitrostátního stropu, 
který mají dotčené nové členské státy použít v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku, přijme Komise prováděcí 
akty, kterými stanoví odpovídající strop pro redistributivní 
platbu pro nové členské státy a odpovídající snížení 
ročního finančního rámce uvedeného v článku 123. Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 
čl. 141b odst. 2.“. 

12) V článku 131 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Nové členské státy uplatňující režim jednotné platby 
na plochu mohou do 1. srpna 2009, 1. srpna 2010, 
1. srpna 2011, 1. září 2012 nebo do 1. února 2014 
rozhodnout, že od roku následujícího po tomto rozhod
nutí, nebo v případě rozhodnutí přijatého do 1. února 
2014 od roku 2014 využijí až 10 % svých vnitrostátních 
stropů uvedených v článku 40 na poskytnutí podpory 
zemědělcům podle čl. 68 odst. 1 a v souladu s příslušnými 
ustanoveními hlavy III kapitoly 5.“.
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13) Nadpis článku 133a se nahrazuje tímto: 

„Přechodná vnitrostátní podpora v roce 2013“. 

14) V hlavě V kapitole 4 se vkládá nový článek, který zní: 

„Článek 133b 

Přechodná vnitrostátní podpora v roce 2014 

1. Nové členské státy uplatňující režim jednotné platby 
na plochu podle článku 122 mohou rozhodnout, že v roce 
2014 poskytnou přechodnou vnitrostátní podporu. 

2. Bulharsko a Rumunsko mohou poskytnout podporu 
podle tohoto článku jedině tehdy, pokud se ke dni 1. února 
2014 rozhodnou, že v roce 2014 neposkytnou žádné 
doplňkové vnitrostátní přímé platby podle článku 132. 

3. Podpora podle tohoto článku může být poskytnuta 
zemědělcům v odvětvích, jimž byla v roce 2013 posky
tnuta přechodná vnitrostátní podpora podle článku 133a, 
nebo, v případě Bulharska a Rumunska, doplňkové vnitros
tátní přímé platby podle článku 132. 

4. Podmínky poskytování podpory podle tohoto článku 
jsou totožné s podmínkami schválenými pro poskytování 
plateb podle článků 132 nebo 133a v roce 2013, 
s výjimkou snížení provedených v důsledku použití čl. 
132 odst. 2 ve spojení s články 7 a 10. 

5. Celková výše podpory, která může být poskytnuta 
zemědělcům v kterémkoli z odvětví uvedených v odstavci 
3, je omezena na 80 % finančních rámců pro jednotlivá 
odvětví pro rok 2013 schválených Komisí v souladu s čl. 
133a odst. 5, nebo, v případě Bulharska a Rumunska, 
v souladu s čl. 132 odst. 7. 

Finanční rámce pro jednotlivá odvětví na Kypru jsou 
uvedeny v příloze XVIIa. 

6. Odstavce 3 a 4 se na Kypr nepoužijí. 

7. Nové členské státy oznámí Komisi rozhodnutí 
uvedená v odstavcích 1 a 2 do 31. března 2014. Ozná
mení rozhodnutí podle odstavce 1 mimo jiné uvádějí tyto 
informace: 

a) finanční rámec pro každé odvětví; 

b) případně maximální sazbu přechodné vnitrostátní 
podpory. 

8. Nové členské státy mohou na základě objektivních 
kritérií a v mezích schválených Komisí podle odstavce 5 
rozhodnout o částkách přechodné vnitrostátní podpory, již 
poskytnou.“ 

15) V hlavě VI se doplňuje nový článek, který zní: 

„Článek 136a 

Flexibilita mezi pilíři 

1. Do 31. prosince 2013 mohou členské státy rozhod
nout, že uvolní až 15 % svých ročních vnitrostátních 
stropů na kalendářní rok 2014, jak jsou stanoveny v příloze 
VIII tohoto nařízení, a svých ročních vnitrostátních stropů 
na kalendářní roky 2015-2019, jak jsou stanoveny v příloze 
II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013 (*), jako dodatečnou podporu na opatření 
v rámci programů rozvoje venkova, která jsou financována 
na základě EZFRV podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 
č. 1307/2013 (**). V důsledku toho již odpovídající částka 
nebude k dispozici pro poskytování přímých plateb. 

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci se oznámí 
Komisi do 31. prosince 2013. Toto rozhodnutí stanoví 
procentní podíl uvedený v daném pododstavci, který se 
může v jednotlivých kalendářních letech lišit. 

Členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené ví 
prvním pododstavci pro kalendářní rok 2014, mohou do 
1. srpna 2014 přijmout uvedené rozhodnutí pro kalendářní 
roky 2015 až 2019. Takové rozhodnutí oznámí Komisi do 
uvedeného dne. 

Členské státy mohou rozhodnout, že rozhodnutí uvedené 
v tomto odstavci přezkoumají, a to s účinností od kalen
dářního roku 2018. Rozhodnutí založené na tomto 
přezkumu nesmí vést ke snížení procentního podílu ozná
meného Komisi v souladu s prvním, druhým a třetím 
pododstavcem. Členské státy každé takové rozhodnutí 
založené na tomto přezkumu oznámí Komisi do 1. srpna 
2017. 

2. Členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené 
v odstavci 1, mohou do 31. prosince 2013 rozhodnout, 
že jako prostředky na přímé platby uvolní až 15 % nebo, 
v případě Bulharska, Estonska, Španělska, Litvy, Lotyšska, 
Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Spojeného 
království, Finska a Švédska, až 25 % částky přidělené na 
podporu opatření v rámci programů rozvoje venkova 
financovaných v období 2015–2020 z EZFRV podle naří
zení (EU) č. 1305/2013. V důsledku toho již odpovídající 
částka nebude k dispozici na podporu opatření v rámci 
programů rozvoje venkova. 

Rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci se Komisi 
oznámí do 31. prosince 2013. Toto rozhodnutí stanoví 
procentní podíl uvedený v daném pododstavci, který se 
může v jednotlivých kalendářních letech lišit.
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Členské státy, které nepřijmou rozhodnutí uvedené 
v prvním pododstavci pro rozpočtový rok 2015, mohou 
do 1. srpna 2014 přijmout ohledně období 2016 až 2020 
uvedené rozhodnutí pro rozpočtové roky 2016 až 2020. 
Takové rozhodnutí oznámí Komisi do uvedeného dne. 

Členské státy mohou rozhodnout, že rozhodnutí uvedené 
v tomto odstavci přezkoumají, a to s účinností pro rozpoč
tové roky 2019 a 2020. Rozhodnutí založené na tomto 
přezkumu nesmí vést ke zvýšení procentního podílu ozná
meného Komisi v souladu s prvním, druhým a třetím 
pododstavcem. Členské státy každé rozhodnutí založené 
na tomto přezkumu oznámí Komisi do 1. srpna 2017. 

3. S cílem zohlednit rozhodnutí oznámená členskými 
státy v souladu s odstavci 1 a 2 je Komisi v souladu 
s článkem 141a svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci, pokud jde o přezkum stropů 
stanovených v příloze VIII. 

___________ 
(*) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v reži
mech podpory v rámci společné zemědělské politiky 
a zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení 
Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 487). 

(**) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře 
pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, 
s. 608).“ 

16) V hlavě VI se doplňuje nový článek, který zní: 

„Článek 136b 

Převod do EZFRV 

Členské státy, které v souladu s článkem 136 rozhodly, že 
od rozpočtového roku 2011 uvolní určitou částku pro 
účely podpory Unie v rámci programů rozvoje venkova 
a financování z prostředků EZFRV, tyto částky podle 
přílohy VIIIa pro účely programů rozvoje venkova a finan
cování z prostředků EZFRV uvolní i pro rozpočtový rok 
2015.“ 

17) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 140a 

Přenesení pravomocí 

S cílem zohlednit rozhodnutí oznámená členskými státy 
v souladu s čl. 136a odst. 1 a 2, jakož i veškeré další 

změny vnitrostátních stropů uvedených v příloze VIII, je 
Komisi v souladu s článkem 141a svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o změny 
stropů stanovených v příloze VIIIc. 

S cílem zajistit, aby bylo v roce 2014 správně uplatňováno 
lineární snížení stanovené v čl. 40 odst. 3, je Komisi 
v souladu s článkem 141a svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci, kterými se stanoví pravidla 
pro výpočet snížení, která mají členské státy uplatnit na 
zemědělce podle čl. 40 odst. 3.“ 

18) Článek 141a se nahrazuje tímto: 

„Článek 141a 

Výkon přenesené pravomoci 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je 
svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci 
uvedená v článku 11a, v čl. 136a odst. 3 a článku 140a 
je svěřena Komisi do 31. prosince 2014. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení 
pravomoci uvedené v článku 11a, čl. 136a odst. 3 a článku 
140a kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věst
níku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci. 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprod
leně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě. 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 11a, 
čl. 136a odst. 3 a článku 140a vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevy
sloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu 
nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“. 

19) V souladu s body 1), 4), 5) a 6) přílohy II tohoto nařízení 
se mění přílohy I, VIII a XVIIa a vkládají se nové přílohy 
VIIIa, VIIIb, VIIIc a VIIId. 

20) Přílohy II a III se mění podle bodů 2) a 3) přílohy II tohoto 
nařízení.
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Článek 7 

Změny nařízení (EU) č. 1307/2013 

Nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění takto: 

1) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. V zájmu zohlednění vývoje v souvislosti s celkovými 
maximálními částkami přímých plateb, které mohou být 
poskytnuty, včetně těch, které vyplývají z rozhodnutí přija
tých členskými státy v souladu s článkem 136a nařízení (ES) 
č. 73/2009 a článkem 14 tohoto nařízení, a těch, které 
vyplývají z uplatňování čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení, je 
Komisi za účelem změn vnitrostátních stropů stanovených 
v příloze II tohoto nařízení svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 70 tohoto 
nařízení.“. 

2) V čl. 26 odst. 6 se doplňuje tento pododstavec: 

„Pokud se nepoužije redistributivní platba podle článku 41, 
členské státy pro účely metod výpočtů uvedených v tomto 
článku plně zohlední podporu poskytnutou na kalendářní 
rok 2014 podle článků 72a a 125a nařízení (ES) 
č. 73/2009.“. 

3) V čl. 36 odst. 3 se doplňuje tento pododstavec: 

„Pokud se nepoužije redistributivní platba podle článku 41, 
členské státy za účelem rozlišení částek režimu jednotné 
platby na plochu plně zohlední podporu poskytnutou na 
kalendářní rok 2014 podle článku 125a nařízení (ES) 
č. 73/2009.“. 

4) V čl. 72 odst. 2 se za první pododstavec vkládá tento 
pododstavec: 

„Nadále se však používá pro žádosti o podporu týkající se 
roků pro podání žádosti, které začínají před 1. lednem 
2015.“ 

Článek 8 

Změny nařízení (ES) č. 1306/2013 

Nařízení (ES) č. 1306/2013 se mění takto: 

1) V čl. 119 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Článek 31 nařízení (ES) č. 1290/2005 a příslušná prováděcí 
pravidla však zůstávají v platnosti do 31. prosince 2014 
a články 30 a 44a nařízení (ES) č. 1290/2005 a příslušná 
prováděcí pravidla zůstávají v platnosti pro vzniklé výdaje 
a platby uskutečněné pro zemědělský rozpočtový rok 
2013.“. 

2) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 119a 

Odchylka od nařízení (EU) č. 966/2012 

Odchylně od čl. 59 odst. 5 nařízení (EU) č. 966/2012 a od 
čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení, ke stanovení skutečnosti, zda 
jsou výdaje, o jejichž proplacení byla Komise požádána, 
legální a správné, není na zemědělský rozpočtový rok 
2014 zapotřebí stanovisko certifikačního subjektu.“. 

3) V článku 121 se odstavec 2nahrazuje tímto: 

„2. Následující ustanovení se však použijí takto: 

a) články 7, 8, 16, 25, 26 a 43 ode dne 16. října 2013; 

b) článek 52, hlava III, hlava V kapitola II a hlava VI ode 
dne 1. ledna 2015. 

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2: 

a) články 9, 18, 40 a 51 se použijí, pokud jde o výdaje 
uskutečněné od 16. října 2013; 

b) hlava VII kapitola IV se použije pro platby uskutečněné 
od zemědělského rozpočtového roku 2014.“. 

Článek 9 

Změny nařízení (ES) č. 1308/2013 

Nařízení (EU) č. 1308/2013 se mění takto: 

1) Vkládá se nový článek, který zní: 

„Článek 214a 

Vnitrostátní platby pro určitá odvětví ve Finsku 

S výhradou povolení Komise může Finsko v období let 
2014–2020 nadále poskytovat vnitrostátní podpory, které 
poskytlo producentům v roce 2013 na základě článku 141 
aktu o přistoupení z roku 1994, pokud: 

a) je částka podpory příjmů v průběhu celého období 
postupně snižována a v roce 2020 nepřesahuje 30 % 
částky poskytnuté v roce 2013 a 

b) před případným využitím této možnosti byly plně 
využity režimy podpor v rámci SZP určené pro dotčená 
odvětví. 

Komise povolení vydá bez použití postupu podle čl. 229 
odst. 2 nebo 3 tohoto nařízení.“
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2) V čl. 230 odst. 1se vkládají tato písmena: 

„baa) článek 111 do 31. března 2015; 

ca) čl. 125a odst. 1 písm. e) a odst. 2 a s ohledem na 
odvětví ovoce a zeleniny příloha XVIa do data použití 
souvisejících pravidel, která se stanoví prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci podle čl. 173 odst. 1 
písm. b) a i), 

da) články 136, 138 a 140, jakož i příloha XVIII pro 
účely použití uvedených článků do data použití pravi
del, která se stanoví prostřednictvím prováděcích aktů 
podle článku 180 a čl. 183 písm. a), nebo do 
30. června 2014, podle toho, které z dat nastane 
dříve.“. 

Článek 10 

Změny nařízení (EU) č. 1305/2013 

Nařízení (EU) č. 1305/2013 se mění takto: 

1) V článku 31 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„6. Chorvatsko může poskytovat platby v rámci tohoto 
opatření příjemcům v oblastech, které byly určeny podle čl. 
32 odst. 3, a to i tehdy, jestliže doladění uvedené ve třetím 
pododstavci daného odstavce nebylo dokončeno. Toto 
doladění se dokončí nejpozději do 31. prosince 2014. 
Příjemci v oblastech, které po dokončení doladění přestanou 
být způsobilé, již v rámci tohoto opatření žádné další platby 
neobdrží.“. 

2) V článku 58 se odstavec 6 nahrazuje tímto: 

„6. Do ročního rozpisu uvedeného v odstavci 4 tohoto 
článku se zahrnou rovněž finanční prostředky převedené do 
EZFRV na základě použití čl. 136a odst. 1 nařízení (ES) 

č. 73/2009 a čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 
a finanční prostředky převedené do EZFRV na základě 
použití článků 10b, 136 a 136b nařízení (ES) č. 73/2009 
pro kalendářní roky 2013 a 2014.“. 

3) V čl. 59 odst. 4 se písmeno f) nahrazuje tímto: 

„f) činí 100 % v případě částky ve výši 100 milionů EUR 
v cenách roku 2011 přidělené Irsku, v případě částky ve 
výši 500 milionů EUR v cenách roku 2011 přidělené 
Portugalsku a v případě částky ve výši 7 milionů EUR 
v cenách roku 2011 přidělené Kypru, a to pod podmín
kou, že těmto členským státům je poskytována finanční 
pomoc v souladu s články 136 a 143 Smlouvy o fungo
vání EU ke dni 1. ledna 2014 nebo po tomto datu, až 
do roku 2016, kdy se použití tohoto ustanovení znovu 
posoudí.“. 

KAPITOLA III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 11 

Vstup v platnost a použitelnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2014. 

Avšak: 

— čl. 6 body 15,17 a 18 se použijí od dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost; 

— čl. 6 bod 20 se použije ode dne 22. prosince 2013; a 

— čl. 8 bod 3 se použije ode dnů použitelnosti v něm uvede
ných. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne17. prosince 2013. 

Za Evropský parlament 
předseda 

M. SCHULZ 

Za Radu 
předseda nebo předsedkyně 

V. JUKNA
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PŘÍLOHA I 

Vztah mezi články týkajícími se opatření v rámci programových období 2007–2013 a 2014–2020 

Nařízení (ES) č. 1698/2005 Nařízení (EU) č. 1305/2013 

Čl. 20 písm. a) bod i): Odborné vzdělávání a informační 
akce 

Článek 14 

Čl. 20 písm. a) bod ii:) zahájení činnosti mladých země
dělců 

Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod i) 

Čl. 20 písm. a) bod iii): předčasný odchod do důchodu / 

Čl. 20 písm. a) bod iv): využívání poradenských služeb Čl. 15 odst. 1 písm. a) 

Čl. 20 písm. a) bod v): zřizování řídicích, pomocných 
a poradenských služeb 

Čl. 15 odst. 1 písm. b) 

Čl. 20 písm. b) bod i): modernizace zemědělských hospo
dářství 

Čl. 17 odst. 1 písm. a) 

Čl. 20 písm. b) bod ii): zvyšování hospodářské hodnoty 
lesů 

Čl. 21 odst. 1 písm. d) 

Čl. 20 písm. b) bod iii): přidávání hodnoty zemědělským 
a lesnickým produktům 

Čl. 17 odst. 1 písm. b) 
Čl. 21 odst. 1 písm. e) 

Čl. 20 písm. b) bod iv): spolupráce při vývoji nových 
produktů, postupů a technologií 

Článek 35 

Čl. 20 písm. b) bod v): infrastruktura zemědělství a lesnic
tví 

Čl. 17 odst. 1 písm. c) 

Čl. 20 písm. b) bod vi): obnova a preventivní akce Článek 18 

Čl. 20 písm. c) bod i): dodržování norem / 

Čl. 20 písm. c) bod ii): programy jakosti potravin Článek 16 

Čl. 20 písm. c) bod iii): informační a propagační činnosti Článek 16 

Čl. 20 písm. d) bod i): částečně soběstačné hospodaření Čl. 19 odst. 1 písm. a) bod iii) 

Čl. 20 písm. d) bod ii): seskupení producentů Článek 27 

Čl. 36 písm. a) bod i): platby poskytované zemědělcům 
v případě přírodních znevýhodnění v horských oblastech 

Článek 31 

Čl. 36 písm. a) bod ii): platby za přírodní znevýhodnění 
poskytované v jiných než horských oblastech 

Článek 31 

Čl. 36 písm. a) bod iii): Natura 2000 a platby související se 
směrnicí 2000/60/ES 

Článek 30 

Čl. 36 písm. a) bod iv): agroenvironmentální platby Článek 28 
Článek 29 

Čl. 36 bod v): platby na podporu dobrých životních 
podmínek zvířat 

Článek 33 

Čl. 36 písm. b) bod i): první zalesnění zemědělské půdy Čl. 21 odst. 1 písm. a) 

Čl. 36 písm. b) bod ii): první zavádění zemědělsko-lesnic
kých systémů 

Čl. 21 odst. 1 písm. b)
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Nařízení (ES) č. 1698/2005 Nařízení (EU) č. 1305/2013 

Čl. 36 písm. b) bod iii): první zalesnění nezemědělské 
půdy 

Čl. 21 odst. 1 písm. a) 

Čl. 36 písm. b) bod iv): platby v rámci Natury 2000 Článek 30 

Čl. 36 písm. b) bod v): lesnicko-environmentální platby Článek 34 

Čl. 36 písm. b) bod vi): obnova lesnického potenciálu 
a zavádění preventivních opatření 

Čl. 21 odst. 1 písm. c) 

Čl. 36 písm. b) bod vii): neproduktivní investice Čl. 21 odst. 1 písm. d) 

Opatření podle nařízení (ES) č. 718/2007 Opatření podle nařízení (EU) č. 1305/2013 

Čl. 171 odst. 2 písm. a): Investice do zemědělských 
podniků na restrukturalizaci a přechod na normy Spole 
čenství 

Čl. 17 odst. 1 písm. a) 

Čl. 171 odst. 2 písm. c): Investice do zpracování a uvádění 
produktů zemědělství a rybolovu na trh za účelem restruk
turalizace těchto činností a jejich přechodu na normy 
Společenství 

Čl. 17 odst. 1 písm. b)
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PŘÍLOHA II 

Přílohy nařízení (ES) č. 73/2009 se mění takto: 

1) V příloze I se za položku „Zvláštní podpora“ vkládá tato položka: 

„Redistributivní 
platba 

Hlava III kapitola 5a a hlava V kapitola 2a Platba oddělená od produkce“ 

2) Příloha II se mění takto: 

a) bod A nazvaný „Životní prostředí“ se nahrazuje tímto: 

„1 Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně 
volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1) 

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), 
čl. 4 odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 písm. a), 
b) a d) 

2 — — 

3 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně 
životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6) 

Článek 3 

4 Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně 
vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. 
L 375, 31.12.1991, s. 1) 

Články 4 a 5 

5 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7) 

Článek 6 a čl. 13 odst. 1 písm. a)“ 

b) V bodu B nazvaném „Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin“ se bod 9 nahrazuje tímto: 

„9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 
21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 
24.11.2009, s. 1) 

Čl. 55 první a druhá věta“ 

3) V příloze III se položka týkající se tématu „Ochrana vody a hospodaření s ní“ nahrazuje tímto: 

„Ochrana vody a hospodaření s ní: — Zřízení ochranných pásem podél vodních toků ( 1 ) 

Chránit vodu před znečištěním 
a zabraňovat jejímu povrchovému 
stékání a hospodárně ji využívat 

— V případech, kdy využití vody k zavlažování podléhá schválení, dodržo
vání schvalovacích postupů 

Ochrana podzemních vod proti znečištění: zákaz přímého vypouštění do 
podzemních vod a opatření na předcházení nepřímému znečištění podzem
ních vod vypouštěním nebezpečných látek na povrchu a jejich průsakem 
půdou, uvedených v příloze směrnice 80/68/EHS, ve znění platném poslední 
den její platnosti, pokud se to týká zemědělské činnosti 

( 1 ) Pozn.: Ochranná pásma dobrého zemědělského a environmentálního stavu musí jak uvnitř, tak vně ohrožených oblastí vymeze
ných v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 91/676/EHS, splňovat alespoň požadavky týkající se podmínek pro používání hnojiv 
v blízkosti vodních toků podle bodu A4 přílohy II směrnice 91/676/EHS, které se použijí v souladu s akčními programy členských 
států vypracovanými podle čl. 5 odst. 4 směrnice 91/676/EHS.“
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4) V příloze VIII se sloupec pro rok 2014 nahrazuje tímto: 

„Tabulka 1 

(v tisících EUR) 

Členský stát 2014 

Belgie 544 047 

Dánsko 926 075 

Německo 5 178 178 

Řecko 2 047 187 

Španělsko 4 833 647 

Francie 7 586 341 

Irsko 1 216 547 

Itálie 3 953 394 

Lucembursko 33 662 

Nizozemsko 793 319 

Rakousko 693 716 

Portugalsko 557 667 

Finsko 523 247 

Švédsko 696 487 

Spojené království 3 548 576 

Tabulka 2 (*) 

(v tisících EUR) 

Bulharsko 642 103 

Česká republika 875 305 

Estonsko 110 018 

Kypr 51 344 

Lotyšsko 168 886 

Litva 393 226 

Maďarsko 1 272 786 

Malta 5 240 

Polsko 2 970 020 

Rumunsko 1 428 531 

Slovinsko 138 980 

Slovensko 377 419 

Chorvatsko 113 908 

(*) Stropy vypočtené s ohledem na plán zvýšení stanovený v článku 121.“
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5) Za přílohu VIII se vkládají tyto přílohy: 

„Příloha VIIIa 

Částky vyplývající z použití článku 136b v roce 2014 

Německo: 42 600 000 EUR 

Švédsko: 9 000 000 EUR 

Příloha VIIIb 

Průměrná velikost zemědělského podniku, která se má použít podle čl. 72a odst. 4 a čl. 125a odst. 3 

Členský stát Průměrná velikost zemědělského podniku 
(v hektarech) 

Belgie 29 

Bulharsko 6 

Česká republika 89 

Dánsko 60 

Německo 46 

Estonsko 39 

Irsko 32 

Řecko 5 

Španělsko 24 

Francie 52 

Chorvatsko 5,9 

Itálie 8 

Kypr 4 

Lotyšsko 16 

Litva 12 

Lucembursko 57 

Maďarsko 7 

Malta 1 

Nizozemsko 25 

Rakousko 19 

Polsko 6 

Portugalsko 13 

Rumunsko 3 

Slovinsko 6 

Slovensko 28 

Finsko 34 

Švédsko 43 

Spojené království 54
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Příloha VIIIc 

Vnitrostátní stropy podle čl. 72a odst. 3 a čl. 125a odst. 3 

(v tisících EUR) 

Belgie 505 266 

Bulharsko 796 292 

Česká republika 872 809 

Dánsko 880 384 

Německo 5 018 395 

Estonsko 169 366 

Irsko 1 211 066 

Řecko 1 931 177 

Španělsko 4 893 433 

Francie 7 437 200 

Chorvatsko 265 785 

Itálie 3 704 337 

Kypr 48 643 

Lotyšsko 302 754 

Litva 517 028 

Lucembursko 33 432 

Maďarsko 1 269 158 

Malta 4 690 

Nizozemsko 732 370 

Rakousko 691 738 

Polsko 3 061 518 

Portugalsko 599 355 

Rumunsko 1 903 195 

Slovinsko 134 278 

Slovensko 394 385 

Finsko 524 631 

Švédsko 699 768 

Spojené království 3 591 683
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Příloha VIIId 

Částky pro Bulharsko a Rumunsko podle čl. 125b odst. 1 

Bulharsko 789 365 000 EUR 

Rumunsko 1 753 000 000 EUR“ 

6) Příloha XVIIa se nahrazuje tímto: 

„Příloha XVIIa 

Přechodná vnitrostátní podpora na Kypru 

(v EUR) 

Odvětví 2013 2014 

Obiloviny (vyjma pšenice tvrdé) 141 439 113 151 

Pšenice tvrdá 905 191 724 153 

Mléko a mléčné výrobky 3 419 585 2 735 668 

Hovězí maso 4 608 945 3 687 156 

Ovce a kozy 10 572 527 8 458 022 

Vepřové maso 170 788 136 630 

Drůbeží maso a vejce 71 399 57 119 

Víno 269 250 215 400 

Olivový olej 3 949 554 3 159 643 

Stolní hrozny 66 181 52 945 

Sušené hrozny 129 404 103 523 

Zpracovaná rajčata 7 341 5 873 

Banány 4 285 696 3 428 556 

Tabák 1 027 775 822 220 

Ovoce listnatých stromů včetně peckovic 173 390 138 712 

Celkem 29 798 462 23 838 770“
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