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REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 335/2013 AL COMISIEI
din 12 aprilie 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
COMISIA EUROPEANĂ,

(3)

Este important să se asigure că resursele FEADR din
perioada de programare ce urmează perioadei de
programare 2007-2013 sunt destinate, pe cât posibil,
implementării acestei noi strategii de dezvoltare rurală.
Este inevitabilă suprapunerea, pentru o anumită
perioadă, a aplicării programelor de dezvoltare rurală și
a dispozițiilor juridice corespunzătoare din perioada de
programare 2007-2013 și din perioada de programare
următoare. În consecință, este necesar să se asigure că
măsurile instituite în cadrul perioadei de programare
2007-2013 se aplică astfel încât să nu consume o cotă
disproporționată din resursele financiare ale perioadei de
programare următoare.

(4)

Prin urmare, ar trebui să se prevadă ca statele membre să
nu își asume angajamente juridice noi față de beneficiari
pentru măsurile multianuale care se pot întinde destul de
mult și pe perioada de programare următoare și care, ca
urmare a noii strategii de dezvoltare rurală, ar putea fi
stopate sau modificate în mod substanțial.

(5)

Articolul 27 alineatul (12) și articolul 32a din Regula
mentul (CE) nr. 1974/2006 limitează prelungirea duratei
angajamentelor în curs în favoarea agromediului, a
bunăstării animalelor sau a silvomediului la finalul
perioadei de referință a primelor la care se referă
cererea de plată din 2013. Pentru a se asigura că orice
întârziere apărută în procesul de depunere și de aprobare
a noilor programe de dezvoltare rurală nu are un efect
negativ asupra continuității implementării politicii, posi
bilitatea de a prelungi aceste angajamente ar trebui
extinsă până la sfârșitul perioadei de referință a
primelor la care se referă cererea de plată din 2014.

(6)

Având în vedere că se apropie sfârșitul perioadei de
programare 2007-2013, este necesar să se reducă
sarcina procedurală în cazul statelor membre care își
modifică programele de dezvoltare rurală, păstrându-se,
în același timp, un nivel adecvat de evaluare de către
Comisie. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă
posibilități sporite pentru a transfera, în timp

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) (1), în special articolul 91,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei
stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005.

(2)

La 12 octombrie 2011, Comisia a adoptat o propunere
de Regulament al Parlamentului European și al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR) (3). Propunerea respectivă introduce o
nouă strategie de dezvoltare rurală, bazată pe opțiunile
de politică prezentate în Comunicarea Comisiei către
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și
Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată
„Politica agricolă comună (PAC) în perspectiva anului
2020 – Cum răspundem provocărilor viitorului legate
de alimentație, resurse naturale și teritorii” (4), precum și
pe dezbaterile ample care au urmat publicării acesteia.
Atunci când va fi adoptată, propunerea va modifica
substanțial politica de dezvoltare rurală, în special în
ceea ce privește conținutul mai multor măsuri
prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 și
incluse în programele de dezvoltare rurală ale statelor
membre.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

( 2)

JO L 277, 21.10.2005, p. 1.
JO L 368, 23.12.2006, p. 15.
COM(2011) 627 final/3, 12.10.2011.
COM(2010) 672 final, 18.11.2010.
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util și printr-o procedură de notificare, sume de la
anumite măsuri pentru care aceste resurse nu vor mai
fi necesare la alte măsuri. Prin urmare, pragul de flexibi
litate pentru transferurile între axe ar trebui crescut.
Este important să se asigure continuitatea implementării
politicii de dezvoltare rurală și o trecere ușoară de la o
perioadă de programare la următoarea perioadă de
programare. În consecință, ar trebui să se precizeze că
cheltuielile legate de evaluările ex ante ale noilor
programe și costurile de pregătire legate de elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală pentru perioada de
programare ce urmează perioadei de programare 20072013 fac parte din activitățile de pregătire finanțate prin
asistență tehnică. În plus, ar trebui să fie posibil să se
finanțeze alte activități de pregătire în cazul în care sunt
direct legate de activitățile programelor actuale de
dezvoltare rurală și sunt necesare pentru a asigura
continuitatea și trecerea ușoară de la o perioadă de
programare la următoarea perioadă de programare.

(7)

Atunci când și-au folosit deja resursele pentru perioada
de programare 2007-2013 pentru un anumit program
și/sau măsură, statele membre nu ar trebui să își asume
noi angajamente juridice față de beneficiarii programului
și/sau măsurii respective. În plus, ar trebui prevăzute date
limită clare pentru asumarea de angajamente juridice față
de beneficiari în cadrul perioadei de programare 20072013 și al următoarei perioade de programare.

(8)

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 ar trebui
modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum
urmează:
1. la articolul 9 alineatele (2) și (4), „1 %” se înlocuiește cu
„3 %”;
2. la articolul 14 se adaugă următorul alineat (5):
„(5)
După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun
angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul arti
colului 23 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;
3. la articolul 21 se adaugă următorul alineat (3):
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5. la articolul 31 se adaugă următorul alineat (5):
„(5)
După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun
angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul arti
colului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și nici în
cazurile în care măsurile respective sunt puse în aplicare de
grupuri de acțiune locală în conformitate cu articolul 63
litera (a) din regulamentul menționat.”;
6. la articolul 32 se adaugă un al doilea paragraf, după cum
urmează:
„După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun anga
jament juridic nou față de beneficiari în temeiul articolului
45 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, și nici în cazurile
în care măsurile respective sunt puse în aplicare de grupuri
de acțiune locală în conformitate cu articolul 63 litera (a) din
regulamentul menționat.”;
7. la articolul 32a, „2013” se înlocuiește cu „2014”;
8. se inserează următorul articol 41a:
„Articolul 41a
(1)
În scopul aplicării articolului 66 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru perioada de
programare următoare perioadei de programare 20072013, activitățile de pregătire a intervențiilor programelor
includ următoarele:
(a) cheltuielile legate de evaluarea ex ante a programelor;
(b) costurile de pregătire legate de elaborarea strategiilor de
dezvoltare locală;
(c) cheltuielile legate de alte activități de pregătire, cu
condiția să fie:
(i) direct legate de activitățile programelor actuale de
dezvoltare rurală; și
(ii) necesare pentru a asigura continuitatea implementării
politicii de dezvoltare rurală și o trecere ușoară de la
o perioadă de programare la perioada de programare
următoare.
(2)
Aplicarea alineatului (1) este subordonată includerii
unei dispoziții pertinente în programele de dezvoltare
rurală.”;
9. la capitolul III secțiunea 2 se inserează următorul articol 41b:
„Articolul 41b
(1)
În cazul în care suma alocată programului și/sau
măsurii este utilizată complet până la o dată anterioară
datei finale de eligibilitate prevăzute la articolul 71
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, statele
membre nu își asumă noi angajamente juridice față de bene
ficiari.

„(3)
După 31 decembrie 2013, nu se mai asumă niciun
angajament juridic nou față de beneficiari în temeiul arti
colului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.”;

(2)
Statele membre nu își mai asumă angajamente juridice
noi față de beneficiari în temeiul Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 de la data de la care încep să își asume anga
jamente juridice față de beneficiari în conformitate cu cadrul
juridic pentru perioada de programare 2014-2020.

4. la articolul 27 alineatul (12) al doilea paragraf, „2013” se
înlocuiește cu „2014”;

Statele membre pot aplica dispozițiile de la primul paragraf
la nivel de program sau de măsură.
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(3)
În cazul LEADER, statele membre pot aplica alineatul (2) la nivelul grupului de acțiune locală
menționat la articolul 62 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
(4)

Alineatul (2) nu se aplică în cazul sprijinului pregătitor și asistenței tehnice LEADER.”
Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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