
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/142 

z 2. decembra 2015, 

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 
a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na 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 (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7, 

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospo
dárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (2), a najmä na 
jeho článok 7 ods. 3, 

keďže: 

(1)  V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa odhadovaný produkt zníženia platieb podľa 
článku 11 uvedeného nariadenia musí sprístupniť ako podpora Únie na opatrenia v rámci rozvoja vidieka. 
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 boli zmenené 
delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1378/2014 (3) po tom, ako členské štáty oznámili odhadovaný produkt 
zníženia podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. 

(2)  V Spojenom kráľovstve boli právne predpisy na vykonávanie pravidiel Únie týkajúcich sa priamych platieb vo 
Walese zrušené rozhodnutím vnútroštátneho súdu. V dôsledku toho prijalo Spojené kráľovstvo nové rozhodnutia 
o vykonávaní priamych platieb vo Walese a oznámilo ich Komisii. Povinnosť zabezpečiť, aby dané nové 
rozhodnutia boli v súlade s uplatniteľným právnym rámcom a so všeobecnými zásadami práva Únie, síce pripadá 
Spojenému kráľovstvu, no je vhodné dané nové rozhodnutia zohľadniť. Presnejšie povedané, keďže tieto nové 
rozhodnutia majú vplyv na odhadovaný produkt zníženia platieb podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (EÚ) 
č. 1307/2013 v prípade Spojeného kráľovstva, je vhodné prílohu I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 a prílohu III 
k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 zodpovedajúcim spôsobom upraviť. 

(3)  Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť. 

(4)  Keďže zmeny zavedené týmto nariadením ovplyvnia uplatňovanie nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) 
č. 1307/2013 v roku 2015, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2015, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu. 
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(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487. 
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608. 
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo 17. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 367, 23.12.2014, 
s. 16). 



Článok 2 

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 

Príloha III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu. 

Článok 3 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2015. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 

V Bruseli 2. decembra 2015 

Za Komisiu 

predseda 
Jean-Claude JUNCKER  
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PRÍLOHA I 

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:  

1. Položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva sa nahrádza takto: 

„Spojené kráľov
stvo 

475 531 544 848 443 195 850 859 320 754 569 938 754 399 511 755 442 113 756 171 870 5 195 417 491“   

2. Položka EÚ spolu – 28 sa nahrádza takto: 

„EÚ-28 spolu 5 264 723 001 18 149 536 729 18 649 599 495 14 337 026 697 14 346 899 509 14 296 293 137 14 299 181 797 99 343 260 365“   

3. Položka Spolu sa nahrádza takto: 

„Spolu 5 298 853 700 18 183 668 706 18 683 732 774 14 371 161 305 14 381 035 473 14 330 430 483 14 333 320 553 99 582 202 994“   
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PRÍLOHA II 

V prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva nahrádza takto: 

„Spojené kráľovstvo 3 170,7 3 177,3 3 183,6 3 192,2 3 201,4 3 591,7“   

4.2.2016 L 28/11 Úradný vestník Európskej únie SK    


	DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/142 z 2. decembra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 

