
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 772/2010 

z dnia 1 września 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze 
do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina 
w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego 

oraz kontroli w sektorze wina 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku”) ( 1 ), w szczególności jego art. 103za 
w związku z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 4 akapit pierwszy lit. d) rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustana
wiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej 
organizacji rynku wina w odniesieniu do programów 
wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produk
cyjnego oraz kontroli w sektorze wina ( 2 ) przewiduje się, 
że wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych trwa 
nie dłużej niż trzy lata dla danego beneficjenta w danym 
kraju trzecim. 

(2) W świetle doświadczeń nabytych podczas wdrażania 
wspomnianych działań wspierających konieczne jest 
umożliwienie ich wznowienia na najwyżej dwa lata 
w zależności od specyfiki działań informacyjnych 
i promocyjnych w krajach trzecich, które mogą na przy
kład wymagać dłuższych procedur administracyjnych na 
poziomie państwa członkowskiego lub kraju trzeciego. 

(3) W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 prze
widuje się, że państwa członkowskie określają procedurę 
składania wniosków, ustanawiając przede wszystkim 
szczegółowe zasady oceny danego działania objętego 
wsparciem. Istnieje również konieczność wprowadzenia 

obowiązku ustanowienia przez państwa członkowskie 
procedur dotyczących ewentualnego wznowienia udzie
lania wsparcia oraz wcześniejszej oceny działań objętych 
wsparciem. 

(4) W art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 
opisuje się zarządzanie finansowe restrukturyzacji 
i przekształcania winnic, jednak bez ustanawiania szcze
gółowych przepisów związanych z kontrolą tych działań. 
Działania mające na celu restrukturyzację 
i przekształcanie winnic mogą w pewnych przypadkach 
podlegać wielokrotnym kontrolom na miejscu bez uzys
kania poprawy w zakresie kosztów administracyjnych 
i finansowych związanych z tymi działaniami. 

(5) W art. 81 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 ustanawia 
się przepisy związane wyłącznie z monitorowaniem 
potencjału produkcyjnego. Mimo że działania mające 
na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic są blisko 
powiązane z działaniami związanymi z potencjałem 
produkcyjnym, są one obecnie wyłączone ze stosowania 
tego artykułu. Aby uprościć system kontroli, konieczne 
jest ustanowienie zasad weryfikacji działań mających na 
celu restrukturyzację i przekształcanie winnic, analogicz
nych do obecnych zasad dotyczących weryfikacji działań 
związanych z potencjałem produkcyjnym. 

(6) Aby uprościć weryfikację działań mających na celu 
restrukturyzację i przekształcanie winnic, należy usta
nowić przepisy pozwalające na używanie innych niż 
graficzne narzędzi umożliwiających identyfikację, pomiar 
i lokalizację działki. 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 555/2008. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych,
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) art. 4 akapit pierwszy lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) wsparcie promocji i informacji trwa nie dłużej niż trzy 
lata dla danego beneficjenta w danym kraju trzecim; 
w razie potrzeby może jednak zostać jednokrotnie 
wznowione na okres nie dłuższy niż dwa lata;”; 

2) w art. 5 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Państwa członkowskie określają procedurę składania 
wniosków oraz procedurę ewentualnego wznowienia, 
o którym mowa w art. 4 akapit pierwszy lit. d), obejmu
jące w szczególności szczegółowe zasady:”; 

b) lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) oceny danego działania objętego wsparciem. 
W przypadku wznowienia wsparcia zgodnie z art. 4 
akapit pierwszy lit. d) rezultaty działań objętych 
wsparciem są dodatkowo oceniane przed wznowie
niem.”; 

3) art. 9 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„Wsparcie jest wypłacane po ustaleniu, że pojedyncze dzia 
łanie lub wszystkie działania objęte wnioskiem o wsparcie, 
zależnie od wyboru dokonanego przez państwo członkow
skie na potrzeby zarządzania danym środkiem, zostały 
wykonane i poddane kontroli na miejscu zgodnie z art. 81 
niniejszego rozporządzenia.”; 

4) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 81 

Kontrola dotycząca potencjału produkcyjnego oraz 
działań związanych z restrukturyzacją i prze- 
kształcaniem winnic 

1. W celu weryfikacji zgodności z przepisami dotyczą
cymi potencjału produkcyjnego ustanowionymi w sekcji 
IVa rozdziału III tytułu I części II rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, w tym z przejściowym zakazem nowych nasa
dzeń ustanowionym w art. 85g ust. 1 tego rozporządzenia, 
jak również zgodności z przepisami przewidzianymi 
w art. 103q tego rozporządzenia dotyczącymi działań mają
cych na celu restrukturyzację i przekształcanie winnic, 
państwa członkowskie wykorzystują rejestr winnic. 

2. Przy przyznawaniu praw do ponownego sadzenia, 
przewidzianych w art. 85i rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, dokonuje się systematycznej weryfikacji 
obszarów przed karczowaniem i po jego zakończeniu. 
Weryfikuje się działki, w przypadku których ma zostać przy
znane prawo do ponownego sadzenia. 

Kontrola przed karczowaniem obejmuje również spraw
dzenie faktu istnienia danej winnicy. 

Kontrola ta jest przeprowadzana metodą kontroli na 
miejscu. Jednakże jeżeli państwo członkowskie dysponuje 
rzetelnym, zaktualizowanym i skomputeryzowanym rejes
trem winnic, kontrolę można przeprowadzić sposobem 
administracyjnym, a obowiązek przeprowadzenia kontroli 
na miejscu przed karczowaniem można ograniczyć do 5 % 
wniosków (w stosunku rocznym) w celu potwierdzenia 
rzetelności systemu kontroli administracyjnych. Gdyby 
w ramach kontroli na miejscu wykryto znaczące nieprawid 
łowości lub rozbieżności w regionie lub części regionu, 
właściwy organ odpowiednio zwiększa liczbę kontroli na 
miejscu w trakcie danego roku oraz roku następnego. 

3. Obszary otrzymujące premię za karczowanie są wery
fikowane w sposób systematyczny przed karczowaniem i po 
jego zakończeniu. Weryfikuje się działki, które są przed
miotem wniosku o udzielenie pomocy. 

Kontrola przed karczowaniem obejmuje również spraw
dzenie faktu istnienia danej winnicy, obszaru obsadzonego 
określonego zgodnie z art. 75 oraz sprawdzenie, czy dany 
obszar był właściwie utrzymywany. 

Kontrola ta jest przeprowadzana metodą kontroli na 
miejscu. Jednakże jeżeli państwo członkowskie dysponuje 
narzędziem graficznym lub równorzędnym narzędziem 
pozwalającym na pomiar obszaru obsadzonego zgodnie 
z art. 75 w skomputeryzowanym rejestrze winnic oraz 
rzetelnymi aktualnymi informacjami o tym, że działka jest 
właściwie utrzymywana, kontrolę można przeprowadzić 
sposobem administracyjnym, a obowiązek przeprowadzenia 
kontroli na miejscu przed karczowaniem można ograniczyć 
do 5 % wniosków w celu potwierdzenia rzetelności systemu 
kontroli administracyjnych. Gdyby w ramach kontroli na 
miejscu wykryto znaczące nieprawidłowości lub rozbież
ności w regionie lub części regionu, właściwy organ odpo
wiednio zwiększa liczbę kontroli na miejscu w trakcie 
danego roku. 

4. Kontrola, czy karczowanie rzeczywiście miało miejsce, 
odbywa się metodą kontroli na miejscu. W przypadku 
karczowania całej działki winnicy bądź gdy rozdzielczość 
teledetekcji jest równa lub wyższa niż 1 m 2 , weryfikację 
można przeprowadzić metodą teledetekcji. 

5. Bez uszczerbku dla przepisów ust. 3 akapit trzeci oraz 
ust. 4 w odniesieniu do obszarów otrzymujących premię za 
karczowanie przynajmniej jedna z dwóch weryfikacji wska
zanych w ust. 3 akapit pierwszy prowadzona jest metodą 
kontroli na miejscu. 

6. Obszary otrzymujące pomoc na działania mające na 
celu restrukturyzację i przekształcanie winnic są systema
tycznie weryfikowane przed przeprowadzeniem tych działań 
oraz po ich zakończeniu. Weryfikuje się działki, 
w przypadku których złożono wniosek o przyznanie 
pomocy.
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Kontrola przed przeprowadzeniem działań obejmuje 
również sprawdzenie faktu istnienia danej winnicy, obszaru 
obsadzonego określonego zgodnie z art. 75 oraz wyklu
czenie przypadku zwykłej odnowy winnic, określonego 
w art. 6. 

Kontrola, o której mowa w akapicie drugim, przeprowa
dzana jest metodą kontroli na miejscu. Jeżeli jednak państwo 
członkowskie dysponuje narzędziem graficznym lub równo
rzędnym narzędziem pozwalającym na pomiar obszaru 
obsadzonego zgodnie z art. 75 w skomputeryzowanym 
rejestrze winnic oraz rzetelnymi aktualnymi informacjami 
dotyczącymi odmian zasadzonej winorośli, kontrolę można 

przeprowadzić sposobem administracyjnym, a obowiązek 
przeprowadzenia kontroli na miejscu przed przeprowadze
niem działań można ograniczyć do 5 % wniosków w celu 
potwierdzenia rzetelności systemu kontroli administracyj
nych. Gdyby w ramach kontroli na miejscu wykryto 
znaczące nieprawidłowości lub rozbieżności w regionie lub 
części regionu, właściwy organ odpowiednio zwiększa liczbę 
kontroli na miejscu w trakcie danego roku.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 1 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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