
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/761 

z dnia 13 maja 2016 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu 
do ostatecznego terminu składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub 
wniosków o płatność, ostatecznego terminu zgłaszania zmian w pojedynczym wniosku lub 
wniosku o płatność oraz ostatecznego terminu składania wniosków o przydział uprawnień do 
płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności 

podstawowej w 2016 r. 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia 
Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) 
nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 78 akapit pierwszy lit. b) i akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 (2) ustanowiono ostateczny termin składania 
pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność, ostateczny termin zgłaszania 
zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz ostateczny termin składania wniosków o przydział 
uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowej. 

(2)  Biorąc pod uwagę trudności administracyjne wynikłe w pierwszym roku wdrażania nowych ram prawnych dla 
systemów płatności bezpośrednich i środków rozwoju obszarów wiejskich, które nadal istnieją w niektórych 
państwach członkowskich, a także nowe elementy związane z przygotowaniem dokumentacji w odniesieniu do 
roku składania wniosków 2016, w niektórych państwach członkowskich przekazanie pojedynczego wniosku, 
wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność oraz wniosków o przydział uprawnień do płatności lub 
zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej jest opóźnione. 
Trudności te pojawiają się w ogólnym kontekście trudnej sytuacji gospodarczej w niektórych sektorach 
rolniczych. 

(3)  Sytuacja ta miała wpływ na możliwości beneficjentów w zakresie złożenia pojedynczego wniosku, wniosków o 
przyznanie pomocy lub wniosków o płatność oraz wniosków o przydział uprawnień do płatności lub 
zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności podstawowej w terminach przewi
dzianych w art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014. 

(4)  W związku z tym należy przewidzieć odstępstwo od art. 13 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 809/2014, które umożliwi państwom członkowskim ustalenie na rok 2016 ostatecznego terminu 
składania pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność oraz ostatecznego 
terminu składania wniosków o przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do 
płatności w ramach systemu płatności podstawowej, który jest późniejszy od terminów przewidzianych 
w wymienionych artykułach. Ponieważ terminy i okresy, o których mowa w art. 11 ust. 4 i art. 15 ust. 2 i 
ust. 2a rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014, są powiązane z ostatecznym terminem przewidzianym 
w art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, należy przewidzieć podobne odstępstwo w odniesieniu do zgłaszania 
zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz kontroli wstępnych. 

(5)  Ponieważ odstępstwa powinny obejmować pojedyncze wnioski, wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o 
płatność, zmiany w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność oraz wnioski o przydział uprawnień do 
płatności na rok 2016, niniejsze rozporządzenie należy stosować do wniosków i wniosków o płatność 
odnoszących się do roku 2016. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Płatności Bezpośrednich i 
Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków 
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Na zasadzie odstępstwa od art. 13 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 ostateczny 
termin złożenia pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność ustalany przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do roku 2016 przypada nie później niż dnia 15 czerwca. 

Artykuł 2 

Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 i w przypadku gdy państwo 
członkowskie korzysta z odstępstwa przewidzianego w art. 1 i 3 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do roku 
2016, zmiany w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 809/2014 zgłasza się właściwym organom nie później niż dnia 15 czerwca. 

Odstępstwo przewidziane w art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz w ustępie pierwszym niniejszego artykułu stosuje się 
również do celów obliczania odpowiednio okresów 26, 35 i 10 dni kalendarzowych po ostatecznym terminie składania 
pojedynczego wniosku, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność oraz ostatecznym terminie zgłaszania 
zmian, o których to terminach mowa w art. 11 ust. 4 i art. 15 ust. 2a rozporządzenia wykonawczego (UE) 
nr 809/2014. 

Artykuł 3 

Na zasadzie odstępstwa od art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 termin złożenia wniosków o 
przydział uprawnień do płatności lub zwiększenie wartości uprawnień do płatności w ramach systemu płatności 
podstawowej ustalany przez państwa członkowskie w odniesieniu do roku 2016 przypada nie później niż dnia 
15 czerwca. 

Artykuł 4 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków i wniosków o płatność odnoszących się do roku 2016. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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