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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1009
z 10. júla 2020,
ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 808/2014 a (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o určité
opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19

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 8 ods. 3, články 12 a 67 a článok 75 ods. 5,
so zreteľom na 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 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2,
keďže:
(1)

V článku 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 (3) sa stanovuje maximálny počet zmien
programov rozvoja vidieka, ktoré môžu členské štáty predložiť Komisii. S cieľom zvýšiť flexibilitu členských štátov
pri využívaní programov rozvoja vidieka v reakcii na krízu spôsobenú pandémiou COVID-19 (ďalej len „kríza
spôsobená ochorením COVID-19“) by sa maximálny počet zmien uvedených v danom článku nemal vzťahovať na
návrhy na zmenu programov rozvoja vidieka podané v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19, ktoré
zahŕňajú aj prvky nesúvisiace s krízou, za predpokladu, že tieto návrhy sa predložia Komisii do 30. júna 2021.

(2)

Využitie podpory z EPFRV na operácie, ktorými sa zmierňujú dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a na
opatrenia na obnovu by mohlo znamenať, že iné ciele a cieľové hodnoty programov rozvoja vidieka by sa nemuseli
dosiahnuť podľa plánu. Takáto podpora by sa preto mala monitorovať na úrovni Únie, aby bolo možné vysvetliť
a zdôvodniť použitie financovania z EPFRV na uvedené účely.

(3)

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 808/2014 sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.
Nariadením (EÚ) 2020/872 Európskeho parlamentu a Rady (4) sa zmenilo nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 zavedením
opatrenia výnimočnej dočasnej podpory pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou
spôsobenou ochorením COVID-19 v novom článku 39b. Pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by sa
preto mali zmeniť, aby sa stanovil kód opatrenia a vhodný ukazovateľ výstupu pre toto nové opatrenie.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.
(2) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/872 z 24. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide
o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 204, 26.6.2020, s. 1).
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(4)

Malo by sa zmeniť aj vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 (5), ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom,
opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením, tak, aby zahŕňalo nové opatrenie výnimočnej dočasnej podpory
pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou spôsobenou ochorením COVID-19 podľa
príslušných ustanovení hlavy IV uplatňovaných na opatrenia na rozvoj vidieka nesúvisiace s plochou ani so
zvieratami.

(5)

Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 808/2014 a (EÚ) č. 809/2014 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť súvisiacu s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 by toto nariadenie malo
nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 808/2014

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014 sa mení takto:
1. V článku 4 ods. 2 treťom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:
„a) ak je nutné prijať mimoriadne opatrenia z dôvodu prírodných katastrof, katastrofických udalostí alebo nepriaznivých
poveternostných udalostí formálne uznaných príslušným národným orgánom verejnej správy alebo z dôvodu výraznej
a náhlej zmeny sociálno-ekonomických podmienok v členskom štáte alebo regióne vrátane výrazných a náhlych
demografických zmien vyplývajúcich z migrácie alebo prijímania utečencov. Ak sa zmena programu rozvoja vidieka
v reakcii na krízu v dôsledku ochorenia COVID-19 kombinuje so zmenami, ktoré nesúvisia s krízou, tento pododsek sa
uplatňuje na všetky zmeny spoločne za predpokladu, že návrh na zmenu programu rozvoja vidieka sa Komisii predloží do
30. júna 2021;“.
2. V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4.
V prípade druhov operácií, pri ktorých sa identifikuje ich potenciálny prínos k oblastiam zamerania uvedeným
v článku 5 ods. 1 bode 2 písm. a), článku 5 ods. 1 bode 5 písm. a) až d) a článku 5 ods. 1 bode 6 písm. a) nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013, druhov operácií, pri ktorých sa identifikuje ich potenciálny prínos k integrácii štátnych príslušníkov tretích
krajín, alebo druhov operácií, ktoré podporujú zmierňovanie dôsledkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19
a opatrenia na obnovu, sa elektronický záznam operácií podľa článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 označí vlajočkou,
resp. vlajočkami, čím sa identifikujú prípady, keď časť operácie predstavuje prínos k jednej alebo viacerým z uvedených
oblastí zamerania, resp. cieľov.“
3. Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
4. Príloha IV sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.
5. Príloha VII sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.
(5) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom,
opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69).

13.7.2020

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 224/3

Článok 2
Zmeny vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014
Článok 46 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014 sa nahrádza takto:
„Článok 46
Rozsah pôsobnosti
Táto hlava sa vzťahuje na výdavky vzniknuté v rámci opatrení stanovených v článkoch 14 až 20, článku 21
ods. 1 s výnimkou ročnej prémie na základe písmen a) a b), článku 27, článku 28 ods. 9, článkoch 35, 36 a 39b
a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 20,
článku 36 písm. a) bode vi), písmene b) bodoch ii), vi) a vii), článku 36 písm. b) bodoch i) a iii), pokiaľ ide o náklady na
zriadenie, a článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005.“
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 10. júla 2020
Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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PRÍLOHA I

Do tabuľky v časti 5 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014 sa dopĺňa tento riadok:
„Článok 39b
nariadenia (EÚ)
č. 1305/2013

výnimočná dočasná podpora pre
poľnohospodárov a MSP, ktorí sú
obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku
ochorenia COVID-19

21

výnimočná dočasná podpora pre
poľnohospodárov a MSP, ktorí sú
obzvlášť zasiahnutí krízou spôsobe
nou ochorením COVID-19

21“
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PRÍLOHA II

V tabuľke v bode 3 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014 sa riadok týkajúci sa ukazovateľa výstupu O.4 nahrádza takto:
„O.4

Počet podporených poľnohospodár
skych podnikov/prijímateľov

3 (článok 16), 4.1 (článok 17), 5 (článok 18), 6 (článok 19), 8.1 až 8.4
(článok 21), 11 (článok 29), 12 (článok 30), 13 (článok 31), 14
(článok 33), 17.1 (článok 36), 21 (článok 39b) [nariadenie (EÚ)
č. 1305/2013]“
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PRÍLOHA III

V bode 1 písm. b) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 808/2014 sa položka týkajúca sa tabuľky C nahrádza takto:
„– Tabuľka C: Rozčlenenie pre príslušné výstupy a opatrenia podľa typu oblasti, pohlavia a/alebo veku, podľa operácií pri
operáciách, ktoré prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a podľa operácií a typu podpory pri
operáciách, ktoré podporujú zmierňovanie dôsledkov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a opatrenia obnovy“.

