
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/761 

z dne 13. maja 2016 

o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne 
vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne 
vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje 

vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2016 

EVROPSKA KOMISIJA JE – 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) 
št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti točke (b) prvega odstavka in 
drugega odstavka člena 78 Uredbe, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 (2) določa končni rok za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč 
ali zahtevkov za plačilo, končni rok za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končni rok 
za predložitev vlog za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme 
osnovnega plačila. 

(2)  Glede na upravne težave v prvem letu izvajanja novega pravnega okvira za sheme neposrednih plačil in ukrepov 
za razvoj podeželja, ki v nekaterih državah članicah še vedno obstajajo, ter nove elemente, povezane s pripravo 
postopka prijave za leto zahtevka 2016, je v nekaterih državah članicah nastala zamuda pri upravljanju zbirne 
vloge, vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo ter vlog za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti 
plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila. Te težave se pojavljajo v splošnem okviru resnih gospodarskih 
razmer v nekaterih kmetijskih sektorjih. 

(3)  Te okoliščine so vplivale na možnost upravičencev, da predložijo zbirno vlogo, vloge za pomoč ali zahtevke za 
plačilo in zahtevke za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme 
osnovnega plačila v rokih iz člena 13(1) in člena 22(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014. 

(4)  Glede na navedene okoliščine je primerno določiti odstopanje od člena 13(1) in člena 22(1) Izvedbene uredbe 
(EU) št. 809/2014, ki bi državam članicam omogočilo, da za leto 2016 določijo končni rok za predložitev zbirne 
vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo ter končni rok za predložitev vlog za dodelitev plačilnih pravic ali 
povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila, ki sta poznejša od rokov, določenih v 
navedenih členih. Ker so roki in obdobja iz člena 11(4) ter člena 15(2) in (2a) Izvedbene uredbe (EU) 
št. 809/2014 povezani s končnim rokom iz člena 13(1) navedene uredbe, bi bilo treba podobno odstopanje 
določiti za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter predhodnih preverjanj. 

(5)  Ker bi se morala navedena odstopanja nanašati na zbirno vlogo, vloge za pomoč in zahtevke za plačilo, 
spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter vloge za dodelitev plačilnih pravic za leto 2016, je primerno, 
da se ta uredba uporablja za vloge in zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leto 2016. 

(6)  Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila in Odbora za razvoj 
podeželja – 
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(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 549. 
(2) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69). 



SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 

Člen 1 

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 13(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 so končni roki za leto 2016, ki 
jih določijo države članice za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, najpozneje 15. junij. 

Člen 2 

Z odstopanjem od člena 15(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 in če države članice uporabijo odstopanje, kot 
je določeno v členih 1 in 3 te uredbe, se za leto 2016 spremembe zbirne vloge ali zahtevka za plačilo v skladu s 
členom 15(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 sporočijo pristojnemu organu do 15. junija. 

Odstopanje iz člena 1 te uredbe in iz prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za izračun 26, 35 oziroma 
10 koledarskih dni po končnem roku za predložitev zbirne vloge, vloge za pomoč ali zahtevkov za plačilo in po 
končnem roku za sporočanje sprememb iz člena 11(4) in člena 15(2a) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014. 

Člen 3 

Z odstopanjem od člena 22(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je rok za leto 2016, ki ga določijo države članice za 
predložitev vlog za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila, 
najpozneje 15. junij. 

Člen 4 

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporablja se za vloge in zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na leto 2016. 

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

V Bruslju, 13. maja 2016 

Za Komisijo 

Predsednik 
Jean-Claude JUNCKER  
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