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A BIZOTTSÁG (EU) 2015/747 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2015. május 11.)
a 809/2014/EU végrehajtási rendelettől a 2015. évben az egységes kérelem, a támogatási kérelmek
és a kifizetési kérelmek benyújtásának határnapja, az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem
módosításairól történő értesítés határnapja, valamint az alaptámogatási rendszer keretében a
támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmek benyújtásának
határnapja tekintetében való eltérésről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 78. cikke első
bekezdésének b) pontjára és második bekezdésére,
mivel:
(1)

a 809/2014/EU végrehajtási rendelet (2) rendelkezik az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési
kérelmek benyújtásának határnapjáról, az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelem módosításairól való értesítés
határnapjáról, valamint az alaptámogatási rendszerben a támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének
növelése iránti kérelmek benyújtásának határnapjáról.

(2)

A tagállamokban nehézségek merültek fel az új közvetlen kifizetési rendszerek és vidékfejlesztési intézkedések
gyakorlati végrehajtása során. E nehézségek következtében az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a
kifizetési kérelmek, illetve az alaptámogatási rendszer keretében a támogatási jogosultságok kiosztása vagy
értékének növelése iránti kérelmek adminisztratív előkészítése késedelmet szenvedett.

(3)

E helyzet megnehezítette a kedvezményezettek számára azt, hogy a 809/2014/EU végrehajtási rendelet
13. cikkének (1) bekezdésében, illetve 22. cikkének (1) bekezdésében megjelölt határidőn belül be tudják nyújtani
az egységes kérelmet, a támogatási kérelmeket és a kifizetési kérelmeket, illetve az alaptámogatási rendszer
keretében a támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmeket.

(4)

A kialakult helyzetre való tekintettel biztosítani kell a 809/2014/EU végrehajtási rendelet 13. cikkének
(1) bekezdésétől, illetve 22. cikkének (1) bekezdésétől való eltérés lehetőségét, hogy a tagállamok a 2015. évben
az egységes kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek, illetve az alaptámogatási rendszer keretében a
támogatási jogosultságok kiosztása vagy értékének növelése iránti kérelmek benyújtására az említett cikkekben
megjelölt határnapoknál későbbi határidőt írjanak elő. Tekintettel arra, hogy a 809/2014/EU végrehajtási rendelet
15. cikkének (2) bekezdésében előírt határnap összefügg az ugyanazon rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében
előírt határnappal, hasonló eltérésről kell rendelkezni az egységes kérelem vagy a kifizetési kérelmek módosí
tásáról szóló értesítés esetében is.

(5)

Mivel az eltérések a 2015. évre vonatkozó egységes kérelemre, támogatási kérelmekre és kifizetési kérelmekre, az
ugyanezen évre vonatkozó egységes kérelem vagy kifizetési kérelmek módosításaira, illetve támogatási
jogosultságok kiosztása iránti kérelmekre vonatkozik, e rendeletet a 2015. évre vonatkozó egységes és kifizetési
kérelmekre kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága és a Vidékfej
lesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a 2015. évben az egységes
kérelem, a támogatási kérelmek és a kifizetési kérelmek benyújtása tekintetében a tagállamok által megszabható
legkésőbbi határnap június 15.
(1) HL L 347., 2013.12.20., 549. o.
(2) A Bizottság 2014. július 17-i 809/2014/EU végrehajtási rendelete az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő
megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69. o.).
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2. cikk
A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 15. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, illetve amennyiben az érintett tagállam él az
e rendelet 1. és 3. cikkében biztosított eltérés lehetőségével, a 2015. évben az egységes kérelemben vagy a kifizetési
kérelmekben az említett cikk (1) bekezdésével összhangban megtett módosításokról június 15-ig írásban értesíteni kell az
illetékes hatóságot.
3. cikk
A 809/2014/EU végrehajtási rendelet 22. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2015. évben az alaptámogatási rendszer
keretében a támogatási jogosultságok kiosztása, illetve értékének növelése iránti kérelmek benyújtása tekintetében a
tagállamok által megszabható legkésőbbi határnap június 15.
4. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
Ezt a rendeletet a 2015. évre vonatkozó egységes kérelmekre és kifizetési kérelmekre kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2015. május 11-én.
a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

