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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1786
zo 7. októbra 2016,
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014, pokiaľ ide o vyhlásenia o výdavkoch na
programy rozvoja vidieka
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní,
riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES)
č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 36
ods. 6,
keďže:
(1)

V článku 36 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovuje, že na priebežné platby na programy rozvoja
vidieka sa uplatňuje článok 83 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). V článku 83
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú pravidlá o prerušení lehoty na platbu. V článku 22 vykonávacieho
nariadenia Komisie (EÚ) č. 908/2014 (3) sa stanovuje, ako treba vykazovať výdavky za každý program rozvoja
vidieka. S cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami článku 83 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 by sa mal článok 22
ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 vzťahovať iba na ten prípad, keď povoľujúci úradník
vymenovaný subdelegovaním môže vyžadovať doplňujúce informácie a prerušiť príslušnú lehotu na priebežnú
platbu, ak vyhlásenie o výdavkoch je neúplné alebo ak Komisia potrebuje objasnenie z dôvodu neúplnosti
informácií, nezrovnalostí alebo rozdielov vo výkladoch.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 908/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Článok 22 ods. 4 prvý pododsek vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 908/2014 sa nahrádza takto:
„Bez toho, aby bol dotknutý článok 83 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, ak povoľujúci úradník vymenovaný subdele
govaním vyžaduje ďalšie overovanie z dôvodu neúplnosti alebo nejasnosti poskytnutých informácií alebo nezrov
nalostí, rozdielov vo výkladoch alebo nesúvislostí týkajúcich sa vyhlásenia o výdavkoch za určité referenčné obdobie,
najmä v dôsledku skutočnosti, že sa neposkytli informácie požadované podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a aktov
Komisie prijatých na základe uvedeného nariadenia, dotknutý členský štát na žiadosť povoľujúceho úradníka
vymenovaného subdelegovaním poskytne doplňujúce informácie v lehote stanovenej v danej žiadosti podľa
závažnosti problému.“

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre
rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).
3
( ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie,
schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 7. októbra 2016
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

