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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1089/2014 AL COMISIEI
din 16 octombrie 2014
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 de stabilire a soldului net
disponibil pentru cheltuielile FEGA
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 Consi
liului (1), în special articolul 16 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 al Comisiei (2) stabilește soldul net disponibil pentru chel
tuielile Fondului european de garantare agricolă (FEGA), precum și sumele disponibile pentru exercițiile bugetare
2014-2020 pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în temeiul articolului 10c
alineatul (2) și al articolelor 136 și 136b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (3), precum și în
temeiul articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consi
liului (4).

(2)

În conformitate cu articolul 136a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și cu articolul 14 alineatul (1)
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Franța, Letonia și Regatul Unit au notificat Comisiei, până la 31 decembrie
2013, decizia lor de a transfera un anumit procentaj din plafoanele lor naționale anuale de plăți directe pentru
anii calendaristici 2014-2019 către programele de dezvoltare rurală finanțate din FEADR, astfel cum se mențio
nează în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Plafoanele naționale
pertinente au fost adaptate prin Regulamentul delegat (UE) nr. 994/2014 al Comisiei (6).

(3)

În conformitate cu articolul 136a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 și cu articolul 14 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Croația, Malta, Polonia și Slovacia au notificat Comisiei, până la 31 decem
brie 2013, decizia lor de a transfera către plățile directe un anumit procentaj din suma alocată pentru sprijinirea
măsurilor din cadrul programelor de dezvoltare rurală finanțate din FEADR în perioada 2015-2020, astfel cum se
menționează în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Plafoanele naționale pertinente au fost adaptate prin Regula
mentul delegat (UE) nr. 994/2014.

(4)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (7),
subplafonul pentru cheltuielile legate de piață și pentru plățile directe din cadrul financiar multianual prevăzut în
anexa I la respectivul regulament se ajustează în temeiul ajustării tehnice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din
regulamentul menționat, în urma transferurilor dintre FEADR și plățile directe.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 ar trebui modificat în consecință,

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 549.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 al Comisiei din 10 aprilie 2014 de stabilire a soldului net disponibil pentru chel
tuielile FEGA (JO L 108, 11.4.2014, p. 13).
(3) Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct
pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a
Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO L 30,
31.1.2009, p. 16).
(4) 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).
(5) 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).
(6) Regulamentul delegat (UE) nr. 994/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de modificare a anexelor VIII și VIIIc la Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 al Consiliului, a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexelor II, III
și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 280, 24.9.2014, p. 1).
(7) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru
perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

L 299/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

17.10.2014

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 367/2014 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 1
Soldul net disponibil pentru cheltuielile Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și sumele disponibile pentru
exercițiile bugetare 2014-2020 pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în temeiul artico
lului 10c alineatul (2) și al articolelor 136, 136a și 136b din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum și în temeiul
articolului 14 și al articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, sunt stabilite în anexa la
prezentul regulament.”
2. Anexa se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea 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, 16 octombrie 2014.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
„ANEXĂ
(milioane EUR — în prețuri curente)
Sumele transferate
de la FEADR

Sumele puse la dispoziția FEADR

Exercițiul
bugetar

2014
2015

Articolul 10b
din
Regulamentul
(CE)
nr. 73/2009

296,3

Articolul 136a
Articolul 136a
alineatul (2) din
alineatul (1) din
Articolul 136 Articolul 136b Articolul 66
Regulamentul (CE) Regulamentul (CE)
din
din
din
nr. 73/2009 și
nr. 73/2009 și
Regulamentul Regulamentul Regulamentul
articolul 14
articolul 14
(UE)
(CE)
(CE)
alineatul (2) din
alineatul (1) din
nr. 73/2009 nr. 1307/2013
nr. 73/2009
Regulamentul (UE) Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013
nr. 1307/2013

51,6

4,0
51,600

Soldul net
disponibil
pentru
cheltuielile
FEGA

43 778,1

4,000

621,999

499,384

44 189,785

2016

4,000

648,733

498,894

44 474,161

2017

4,000

650,434

498,389

44 706,955

2018

4,000

652,110

497,873

44 730,763

2019

4,000

654,405

497,320

44 754,915

2020

4,000

656,699

496,647

44 776,948”

