B. Osobitná časť


K čl. I
K bodu 1
Dopĺňa sa ustanovenie v § 57 o nový odsek 6, ktorým sa vypúšťa povinnosť vykonávať 5 rokov poľnohospodársku činnosť od poskytnutia prvej platby. Od roku 2014 sa jedná o jednoročné záväzky. Zmena je v súlade s kapitolou I, odseku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1310/2013 z 17. decembra 2013 ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014.
K bodu 2
Dopĺňa sa nové ustanovenie, ktoré upravuje možnosť pokračovať v realizácii záväzkov v roku 2014 tým poľnohospodárskym a lesníckym subjektom, ktorým skončili záväzky k 31.12.2013 a dobrovoľne sa rozhodnú realizovať podopatrenie, ktorého podmienky plnili v období 2009 – 2013 to je v päťročnom záväzku.
Pokračovanie záväzku v roku 2014 je možné len pre Lesnícko-environmentálne opatrenie a Agroenvironmentálne opatrenie v podopatreniach Integrovaná produkcia (ovocinárstvo, vinohradníctvo a zelenina), Ekologické poľnohospodárstvo a Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov a Ochrana vybraných biotopov trávnych porastov.
Z dôvodu prehľadnosti, žiadatelia, ktorí sa rozhodnú pokračovať v záväzku aj v roku 2014, oznámia svoje rozhodnutie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v termíne do 31. marca na pre predpísanom tlačive. PPA následne informuje žiadateľa o zaevidovaní žiadateľa pre rok 2014. Žiadosti o pokračovanie záväzku v roku 2014 po stanovenom termíne, alebo bez zaevidovania na PPA, nebudú akceptované a žiadateľ nebude môcť požiadať o platbu.
Žiadosť o platbu sa následne predkladá na základe výzvy PPA k 15. máju za nezmenených podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Žiadatelia, realizujúci opatrenie v pokračujúcom roku 2014, musia aj naďalej dodržiavať všetky podmienky opatrenia. Ak PPA pri kontrole zistí porušenie podmienok, platby sa v danom roku znížia, avšak bez povinnosti vrátenia už poskytnutých platieb, lebo žiadateľ už podmienku päťročného záväzku splnil. 
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť nariadenia vlády Slovenskej republiky od 1. marca 2014 z dôvodu zabezpečenia administrácie žiadostí pre rok 2014.
 

