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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1617 AL COMISIEI
din 8 septembrie 2016
de derogare, pentru anul de cerere 2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și
legate de animale, precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din
respectivul regulament în ceea ce privește plățile directe
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului (1), în special articolul 75 alineatul (3),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, între
16 octombrie și 30 noiembrie, statele membre pot plăti avansuri de până la 50 % în cazul plăților directe, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), și de până la
75 % în cazul măsurilor de sprijin pe suprafață și legate de animale, în conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(2)

La articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se prevede că plățile menționate la alineatul (1)
al articolului respectiv, inclusiv avansurile pentru plățile directe, nu se efectuează înainte de finalizarea
controalelor administrative și la fața locului care trebuie efectuate în temeiul articolului 74 din regulamentul
menționat. Cu toate acestea, în ceea ce privește măsurile de sprijin legate de suprafață și de animale din cadrul
dezvoltării rurale, articolul 75 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 permite plata avansurilor după
finalizarea controalelor administrative în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(3)

Gravitatea continuă a situației economice din anumite sectoare agricole, în special de pe piața produselor lactate,
generează în continuare dificultăți financiare grave și probleme de flux de numerar pentru beneficiari.

(4)

În plus, dificultățile administrative întâmpinate în primul an de punere în aplicare a noului cadru juridic pentru
schemele de plăți directe și măsurile de dezvoltare rurală continuă să existe în unele state membre și au întârziat
executarea plăților către beneficiari pentru anul de cerere 2015 în unele state membre.

(5)

Având în vedere caracterul excepțional al acestor circumstanțe luate împreună și dificultățile financiare pe care le
provoacă beneficiarilor, este necesar să se atenueze respectivele dificultăți, prin derogarea de la articolul 75
alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru a permite statelor membre să acorde
un nivel mai ridicat de avansuri către beneficiari pentru anul de cerere 2016.

(6)

În plus, din cauza noilor cerințe legate de pregătirea procesului de depunere a cererilor pentru anul de cerere
2016, s-au înregistrat întârzieri în ceea ce privește administrarea cererii unice, a cererilor de ajutor, a cererilor de
plată și a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei
de plată de bază. În consecință, este posibil ca controalele necesare să se încheie mai târziu decât de obicei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind
plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).
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(7)

Este necesar, prin urmare, să se deroge de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 pentru a permite efectuarea avansurilor pentru plățile directe după finalizarea controalelor
administrative indicate la articolele 28 și 29 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al
Comisiei (1). Este însă esențial ca o astfel de derogare să nu afecteze buna gestiune financiară și nici cerința unui
nivel suficient de asigurare. În consecință, statelor membre care recurg la derogarea în cauză le revine
răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că se evită plățile în exces și că orice sumă
plătită necuvenit se recuperează în mod real și cu rapiditate. În plus, recurgerea la derogare ar trebui să fie inclusă
în declarația de gestiune menționată la articolul 7 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
pentru exercițiul financiar 2017.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole, al
Comitetului de gestionare privind plățile directe și al Comitetului privind dezvoltarea rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prin derogare de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de
cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri de până la 70 % în cazul plăților directe indicate în anexa I la
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat
la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.
Articolul 2
Prin derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru anul de
cerere 2016, statele membre pot plăti avansuri pentru plățile directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 după finalizarea controalelor administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013.
Articolul 3
În cazul statelor membre care aplică articolul 2 din prezentul regulament, declarația de gestiune în temeiul articolului 7
alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru exercițiul financiar 2017 include o confirmare
a faptului că s-au împiedicat plățile în exces către beneficiari și că sumele plătite necuvenit au fost recuperate în mod real
și cu rapiditate pe baza verificării tuturor informațiilor necesare.
Articolul 4
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia 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, 8 septembrie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile
de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, p. 69).

