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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1271/2012
z dne 21. decembra 2012
o odstopanju od nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1122/2009 glede možnosti za vložitev zahtevkov
za pomoč v okviru sheme enotnega plačila za leto 2012 in za dodelitev pravic do plačila ali
povečanje njihovega zneska na enoto iz nacionalne rezerve v letu 2012 ter glede vsebine
enotnega zahtevka, Uredbe (ES) št. 1120/2009 glede prijave pravic do plačila v letu 2012 in
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 glede preverjanja pogojev za upravičenost pred plačili in datuma,
ko morajo biti parcele na voljo kmetom
EVROPSKA KOMISIJA JE –

(4)

Zaradi stalnega zviševanja cen krme kot posledice
neugodnih vremenskih razmer, ki so prizadele nekatere
od najpomembnejših dobaviteljev žitaric, se več držav
članic spopada s poslabšanjem ekonomskih razmer
kmetijskih gospodarstev, ki so se ob koncu leta 2012
znašla v hudih finančnih težavah. Glede na to, da ima
poslabšanje ekonomskih razmer kmetijskih gospodarstev
lahko dolgoročne in širše posledice, bi bilo treba
državam članicam omogočiti, da za leto 2012 uporabijo
člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(5)

Ker je rok za dodelitev pravic do plačila ali povečanje
njihovega zneska na enoto iz nacionalne rezerve na
podlagi člena 15(1) Uredbe (ES) št. 1122/2009 za leto
2012 že potekel, je primerno, da se državam članicam, ki
želijo uporabiti člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 za
leto 2012, omogoči, da določijo nov rok za vložitev
zahtevkov za dodelitev pravic do plačila ali povečanje
njihovega zneska na enoto iz nacionalne rezerve.

(6)

Poleg tega je primerno kmetom v teh državah članicah
odobriti odstopanje od zahteve iz člena 11(1) Uredbe
(ES) št. 1122/2009, da vložijo en enotni zahtevek na
leto.

(7)

Odstopanje od roka iz člena 11(2) Uredbe (ES) št.
1122/2009 je tudi potrebno za tiste kmete, ki želijo
izkoristiti člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009.

(8)

Glede na člen 12(5) Uredbe (ES) št. 1122/2009 lahko
države članice v prvem letu uporabe sheme enotnega
plačila ali letu vključitve novih sektorjev v shemo enot
nega plačila odstopajo od člena 12 Uredbe (ES) št.
1122/2009 v zvezi s pravicami do plačila, če te še
niso dokončno določene na najpoznejši datum, ki je
določen za vložitev enotnega zahtevka. Določiti je treba
podobno odstopanje v zvezi s pravicami do plačila, ki
bodo dodeljene ali katerih znesek na enoto se bo povečal
na podlagi člena 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009, kadar
taka dodelitev ali povečanje še ni dokončno določeno.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja
2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za
kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih
shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005,
(ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1782/2003 (1), zlasti člena 142(c) in (r) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 državam članicam, ki
ne uporabijo člena 68(1)(c) navedene uredbe, omogoča,
da nacionalno rezervo uporabijo pod določenimi pogoji.
Pri uporabi tega člena lahko države članice povečajo
znesek na enoto in/ali število pravic do plačila, dode
ljenih kmetom. V skladu s členom 15(1) Uredbe Komisije
(ES) št. 1122/2009 (2) se zahtevki za dodelitev ali pove
čanje pravic do plačila v okviru sheme enotnega plačila
za namen člena 41 Uredbe (ES) št. 73/2009 vložijo do
datuma, ki ga določijo države članice. Ta datum ne sme
biti poznejši od 15. maja ali v primeru Estonije, Latvije,
Litve, Finske in Švedske od 15. junija.

V skladu s členom 11(1) Uredbe (ES) št. 1122/2009
kmet, ki zaprosi za pomoč v okviru katere koli od
shem pomoči na površino, sme vložiti le en enotni
zahtevek na leto.

V skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009 se
enotni zahtevek vloži do datuma, ki ga določijo države
članice, vendar najpozneje do 15. maja, v primeru Esto
nije, Latvije, Litve, Finske in Švedske pa najpozneje do
15. junija.

(1) UL L 30, 31.1.2009, str. 16.
(2) UL L 316, 2.12.2009, str. 65.
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(9)

V skladu s členom 8(1) Uredbe Komisije (ES) št.
1120/2009 (1) lahko pravice do plačila samo enkrat na
leto za plačilo prijavi kmet, ki so mu te pravice pripadale
na najpoznejši datum za vložitev enotnega zahtevka.
Ustrezno je odobriti odstopanje od te zahteve.

(10)

V skladu s členom 35(1) Uredbe (ES) št. 73/2009 so
parcele, ki ustrezajo upravičenim hektarjem, prijavljenim
v zvezi s katero koli pravico do plačila, na voljo kmetu
na datum, ki ga določi država članica. Ta datum ne sme
biti poznejši od datuma, ki ga navedena država članica
določi za spremembo in dopolnitev zahtevka za pomoč.

(11)

Glede pravic do plačila, ki
enoto, ki se bo povečal,
Uredbe (ES) št. 73/2009
obveznosti kmetov glede
35(1) navedene uredbe.

bodo dodeljene, ali zneska na
je v skladu s členom 41(3)
treba odobriti odstopanje od
datuma, določenega v členu
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zahtevki, vloženimi v letu 2012, izplačajo predplačila do
določene višine neposrednih plačil. Odstopanje od člena
29(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 bi bilo zato treba odobriti
retroaktivno, in sicer od 16. oktobra 2012, da bi omogo
čili plačilo za sheme podpor, ki niso povezane z uporabo
člena 41(3) navedene uredbe, če je preverjanje pogojev za
upravičenost zaključeno.

(15)

Odstopanja, določena v tej uredbi, se nanašajo na kole
darsko leto 2012. Ta uredba bi morala zato začeti veljati
dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega
odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
(12)

V skladu s členom 29(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 se
plačila v okviru shem podpor, navedenih v Prilogi I k
navedeni uredbi, ne izvedejo, preden se preverjanje
pogojev za upravičenost, ki ga opravi država članica na
podlagi člena 20, ne zaključi.

Člen 1
Odstopanja od Uredbe (ES) št. 1122/2009

(13)

(14)

Pogoji za upravičenost, ki jih preverijo države članice in
so povezani z dodelitvijo pravic do plačila ali povečanjem
njihovega zneska na enoto v skladu s členom 41(3)
Uredbe (ES) št. 73/2009 na podlagi enega ali več odsto
panj, določenih v tej uredbi, se lahko razlikujejo od
pogojev za upravičenost do podpore, ki se trenutno
izvaja v okviru sheme enotnega plačila. V tem primeru
bi preverjanje novih pogojev za upravičenost v skladu s
členom 29(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 oviralo plačila za
sheme podpor, ki niso povezane z uporabo člena 41(3)
navedene uredbe, ki jih je treba izvesti pred preverjanjem
novih pogojev za upravičenost. Da bi se temu izognili, je
potrebno odstopanje od člena 29(3) Uredbe (ES) št.
73/2009 v zvezi z dodelitvijo pravic do plačila ali pove
čanjem njihovega zneska na enoto v skladu s členom
41(3) navedene uredbe.

Poleg tega se plačila v skladu s členom 29(2) Uredbe (ES)
št. 73/2009 izvedejo v obdobju od 1. decembra do 30.
junija naslednjega koledarskega leta. Z odstopanjem od te
določbe sme Komisija izplačati predplačila pred 1.
decembrom. Takšno odstopanje je odobreno v Izvedbeni
uredbi Komisije (EU) št. 776/2012 (2) in v skladu z njim
lahko države članice od 16. oktobra 2012 v zvezi z

(1) UL L 316, 2.12.2009, str. 1.
(2) UL L 231, 28.8.2012, str. 8.

1.
Države članice lahko na podlagi odstopanja od člena 15(1)
Uredbe (ES) št. 1122/2009 za leto 2012 kmetom odobrijo, da
najpozneje pred 31. januarjem 2013 vložijo zahtevek za dode
litev pravic do plačila ali povečanje njihovega zneska na enoto v
skladu s členom 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009.

2.
Na podlagi odstopanja od prvega pododstavka člena 11(1)
Uredbe (ES) št. 1122/2009 lahko kmetje, ki so vložili enotni
zahtevek za pomoč v okviru katere koli od shem pomoči na
površino do datuma, ki so ga določile države članice v skladu s
členom 11(2) navedene uredbe, in ki so v skladu z odstavkom 1
tega člena vložili zahtevek za dodelitev pravic do plačila ali
povečanje njihovega zneska na enoto, za leto 2012 najpozneje
pred 31. januarjem 2013 vložijo ločen zahtevek za pomoč za
namen člena 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009.

3.
Države članice lahko na podlagi odstopanja od prvega
pododstavka člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1122/2009 kmetom,
ki so v skladu z odstavkom 1 tega člena vložili zahtevek za
dodelitev pravic do plačila ali povečanje njihovega zneska na
enoto in niso vložili enotnega zahtevka iz drugega odstavka
tega člena, za leto 2012 odobrijo, da najpozneje pred
31. januarjem 2013 vložijo enotni zahtevek za pomoč v skladu
s členom 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009.
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4.
Zahtevek za dodelitev pravic do plačila ali povečanje
njihovega zneska na enoto, vložen v skladu z odstavkom 1,
se šteje za ločen zahtevek za pomoč ali enotni zahtevek za
pomoč v skladu z odstavkoma 2 in 3.
5.
Kadar se uporablja odstavek 1 tega člena, lahko države
članice odstopajo od določb člena 12 Uredbe (ES) št.
1122/2009 glede pravic do plačila, če njihova dodelitev ali
povečanje njihovega zneska na enoto še ni dokončno določeno
na najpoznejši datum, določen v odstavkih 2 in 3 tega člena.
Člen 2

28.12.2012

plačila ali povečanjem njihovega zneska na enoto v skladu s
členom 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 ne sme izplačati za
koledarsko leto 2012, preden zadevna država članica ne zaključi
preverjanja pogojev za upravičenost, ki veljajo za navedeno
podporo.
2.
Na podlagi odstopanja od člena 29(3) Uredbe (ES) št.
73/2009 se lahko plačila v okviru shem podpor iz Priloge I k
navedeni uredbi, razen podpore iz odstavka 1 tega člena, izve
dejo za koledarsko leto 2012 ne glede na to, ali je bilo prever
janje pogojev za upravičenost, ki veljajo za podporo iz odstavka
1 tega člena, zaključeno.

Odstopanje od Uredbe (ES) št. 1120/2009
Na podlagi odstopanja od prvega pododstavka člena 8(1)
Uredbe (ES) št. 1120/2009 lahko za leto 2012 pravice do
plačila, katerih znesek na enoto se poveča v skladu s členom
1 te uredbe, prijavi za plačilo, ki ustreza povečanju, kmet, ki mu
pripadajo 31. januarja 2013.
Pravice do plačila, na novo dodeljene kmetom, in povečanja
pravic do plačila, katerih znesek na enoto se lahko poveča, v
skladu s členom 1 te uredbe se štejejo za prijavljene za kole
darsko leto 2012.
Člen 3
Odstopanje od Uredbe (ES) št. 73/2009
1.
Kadar se uporabi eno ali več odstopanj, določenih v členih
1 in 2 te uredbe, se plačilo v zvezi z dodelitvijo pravic do

3.
Na podlagi odstopanja od člena 35(1) Uredbe (ES) št.
73/2009 so parcele, ki ustrezajo upravičenim hektarjem, ki so
povezani s katero koli pravico do plačila, ki je bila na novo
dodeljena ali katere znesek na enoto se je povečal v skladu s
členom 41(3) navedene uredbe na podlagi enega ali več odsto
panj iz členov 1 in 2 te uredbe, zadevnim kmetom na voljo
31. januarja 2013.
Člen 4
Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.
Člen 3(1) in (2) se uporablja od 16. oktobra 2012.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2012
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

