
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 568/2012 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do przedstawiania programów 
wsparcia 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 art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 103k ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 przewiduje, że każde państwo 
członkowskie będące producentem, o którym mowa 
w załączniku Xb, przedstawia Komisji projekt pięciolet
niego programu wsparcia uwzględniającego środki 
wsparcia przeznaczone dla sektora wina. 

(2) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiającego 
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 ( 2 ) przewiduje, że pierwsze 
przedstawienie programów wsparcia odnosi się do 
okresu pięciu lat budżetowych 2009 do 2013. 

(3) W celu przygotowania się do drugiej edycji przedsta
wiania projektów programów wsparcia na lata budże
towe 2014 do 2018 konieczne jest opracowanie 
wymogów ramowych i szczegółowych na potrzeby 
nowego okresu programowania. Konieczne jest także 
wyznaczenie terminu drugiej edycji przedstawiania 
projektów programów wsparcia. 

(4) Termin należy wyznaczyć dla państw członkowskich, 
które zamierzają przesunąć środki z 2014 r. do systemu 
płatności jednolitej zgodnie z art. 103o rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007. 

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

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej 
Organizacji Rynków Rolnych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 2 

Przedstawienie programów wsparcia 

1. Pierwsze przedstawienie projektu programu wsparcia, 
o którym mowa w art. 103k ust. 1 akapit pierwszy 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, odnosi się do okresu 
pięciu lat budżetowych 2009 do 2013. 

W odniesieniu do lat budżetowych 2014 do 2018 państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji projekt programu 
wsparcia do dnia 1 marca 2013 r. Jeśli koperty krajowe 
przewidziane na rok budżetowy 2014 i kolejne lata zostaną 
zmienione po tym terminie, wówczas państwa członkowskie 
odpowiednio dostosowują programy wsparcia. 

Państwa członkowskie udostępniają Komisji drogą elektro
niczną swój projekt programu wsparcia, stosując wzór okre 
ślony w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 

Państwa członkowskie przedkładają Komisji swoje plany 
finansowe do projektu programu wsparcia, o którym 
mowa w pierwszym i drugim akapicie, w formie określonej 
w załączniku II. 

2. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przyję
tych lub zmienionych aktach prawnych dotyczących 
projektów programów wsparcia, o których mowa w ustępie 
pierwszym. Powiadomienia tego można dokonać poprzez 
poinformowanie Komisji o stronie internetowej, na której 
przedmiotowe prawodawstwo jest dostępne publicznie. 

3. Państwa członkowskie, które podjęły decyzję o przenie
sieniu całej kwoty ze swojej koperty krajowej z roku budże
towego od 2010 r. oraz za cały okres, o którym mowa 
w ust. 1 akapit pierwszy, do systemu płatności jednolitej, 
przedstawiają formularz przewidziany w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, należycie wypełniony w odpo
wiednim wierszu jednokrotnie przed dniem 30 czerwca 
2008 r. 

Państwa członkowskie, które podjęły decyzję o przeniesieniu 
całej kwoty ze swojej koperty krajowej z roku budżetowego 
od 2014 r. oraz za cały okres, o którym mowa w ust. 1 
akapit drugi, do systemu płatności jednolitej, przedstawiają 
formularz przewidziany w załączniku II, należycie wypeł
niony w odpowiednim wierszu przed dniem 1 grudnia 
2012 r.

PL 29.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 169/13 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1.



4. Państwa członkowskie, które podjęły decyzję o utwo
rzeniu programu wsparcia z uwzględnieniem specyfiki regio
nalnej, mogą również przedstawić szczegóły dla każdego 
regionu w formie określonej w załączniku III. 

5. Państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za 
wydatki poniesione między dniem, w którym Komisja otrzy
mała ich program wsparcia, a dniem jego wejścia w życie 
zgodnie z art. 103k ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007.” 

2) Załączniki I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa i VIIIb zostają 
zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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 28 czerwca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

(1) Załącznik I otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKU WINA 

Wniosek dotyczący programu wsparcia 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

Państwo członkowskie ( 1 ): .................... 

Okres ( 2 ): .............................................. Data złożenia: ................................... Numer weryfikacji: .............................. 

Jeśli modyfikacja wymagana przez Komisję/modyfikacja wymagana przez państwo członkowskie ( 3 ) 

A. Opis proponowanych środków oraz ich wymiernych celów 

a) Wsparcie w ramach systemu płatności jednolitej zgodnie z art. 103o ( 4 ) 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie: 

b) Działania promocyjne zgodnie z art. 103p 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

c) Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania ( 5 ): 

Wymierne cele: 

d) Zielone zbiory zgodnie z art. 103r 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

e) Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 103s 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

f) Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 103t 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak:
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Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

g) Inwestycje w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 103u 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

h) Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 103v 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania (w tym poziom pomocy): 

Wymierne cele: 

i) Destylacja alkoholu spożywczego zgodnie z art. 103w 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Długość okresu przejściowego (w latach winiarskich): 

Opis proponowanego działania (w tym poziom pomocy): 

Wymierne cele: 

j) Destylacja w sytuacji kryzysowej zgodnie z art. 103x 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Długość okresu przejściowego (w latach winiarskich): 

Opis proponowanego działania (w tym poziom pomocy): 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

k) Stosowanie zagęszczonego moszczu winogronowego zgodnie z art. 103y 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Długość okresu przejściowego (w latach winiarskich): 

Opis proponowanego działania (w tym poziom pomocy): 

Wymierne cele: 

B. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

C. Ocena wskazująca przewidywane skutki techniczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne ( 1 ) 

D. Harmonogram wdrażania działań 

E. Ogólne zestawienie finansowe sporządzone w formacie określonym w załączniku II (podać numer wery
fikacji)
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F. Kryteria i wskaźniki ilościowe stosowane w celu monitorowania i oceny 

Kroki podjęte w celu zapewnienia właściwego i skutecznego wdrażania programów 

G. Wskazanie właściwych organów i władz odpowiedzialnych za wdrażanie programu 

B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie ( 1 ): .................... 

Okres ( 2 ): .............................................. Data złożenia: ................................... Numer weryfikacji: .............................. 

Jeśli modyfikacja wymagana przez Komisję/modyfikacja wymagana przez państwo członkowskie ( 3 ) 

A. Opis proponowanych środków oraz ich wymiernych celów 

a) Wsparcie w ramach systemu płatności jednolitej zgodnie z art. 103o ( 4 ) 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie: 

b) Działania promocyjne zgodnie z art. 103p 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

c) Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

d) Zielone zbiory zgodnie z art. 103r 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

e) Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 103s 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

f) Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 103t 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania: 

Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

g) Inwestycje w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 103u 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania:
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Wymierne cele: 

Pomoc państwa: 

h) Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 103v 

Wprowadzone do programu wsparcia: tak/nie, jeśli tak: 

Opis proponowanego działania (w tym poziom pomocy): 

Wymierne cele: 

B. Wyniki przeprowadzonych konsultacji 

C. Ocena wskazująca przewidywane skutki techniczne, gospodarcze, środowiskowe i społeczne ( 1 ) 

D. Harmonogram wdrażania działań 

E. Ogólne zestawienie finansowe sporządzone w formacie określonym w załączniku II (podać numer wery
fikacji) 

F. Kryteria i wskaźniki ilościowe stosowane w celu monitorowania i oceny 

Kroki podjęte w celu zapewnienia właściwego i skutecznego wdrażania programów 

G. Wskazanie właściwych organów i władz odpowiedzialnych za wdrażanie programu
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(2) Załącznik II otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK II 

Zestawienie finansowe dla krajowych programów wsparcia składane zgodnie z art. 103l lit. e) rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji, najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.: 

Rok budżetowy 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jednolitych Artykuł 103o 

2 - Promocja na rynkach państw 
trzecich 

Artykuł 103p 

3a - Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic 

Artykuł 103q 

3b - Bieżące plany Rozporządzenie (WE) 
nr 1493/1999 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego inwestowania Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsiębiorstwie Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów ubocznych Artykuł 103v 

9 - Destylacja alkoholu spożywczego – 
wsparcie dla obszaru 

Artykuł 103w 

10 - Destylacja w sytuacji kryzysowej Artykuł 103x ust. 1 

11 - Stosowanie zagęszczonego 
moszczu winogronowego do wzboga
cania 

Artykuł 103y 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 

W przypadku środków niewprowadzonych do krajowego programu wsparcia należy wpisać „0” 

Jeśli dotyczy: 

10a - Destylacja w sytuacji kryzysowej 
– pomoc państwa 

Artykuł 103x ust. 5
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B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 ( 1 ) 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): 

Rok budżetowy 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jednolitych Artykuł 103o 

2 - Promocja na rynkach państw 
trzecich 

Artykuł 103p 

3 - Restrukturyzacja i przekształcanie 
winnic 

Artykuł 103q 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego inwestowania Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsiębiorstwie Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów ubocznych Artykuł 103v 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: do dnia 1 grudnia 2012 r. w przypadku systemu płatności jednolitych oraz najpóźniej do dnia 1 marca 

2013 r. w przypadku pozostałych środków.
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(3) Załącznik III otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK III 

Zestawienie finansowe dla krajowych programów wsparcia składane fakultatywnie zgodnie z art. 103l lit. e) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Region: 

Dzień przekazania informacji, najpóźniej do 30 czerwca 2008 r.: 

Rok budżetowy 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jednolitych Artykuł 103o 

2 - Promocja na rynkach państw trzecich Artykuł 103p 

3a - Restrukturyzacja i przekształcanie winnic Artykuł 103q 

3b - Bieżące plany Rozporządzenie 
(WE) nr 

1493/1999 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego inwestowania Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsiębiorstwie Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów ubocznych Artykuł 103v 

9 - Destylacja alkoholu spożywczego – wsparcie dla 
obszaru 

Artykuł 103w 

10 - Destylacja w sytuacji kryzysowej Artykuł 103x 

11 - Stosowanie zagęszczonego moszczu winogro
nowego do wzbogacania 

Artykuł 103y 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 

W przypadku środków niewprowadzonych do krajowego programu wsparcia w polach tabeli jako kwotę należy wpisać 
„0”. 

Jeśli dotyczy: 

10a - Destylacja w sytuacji kryzysowej – pomoc 
państwa 

Artykuł 103x 
ust. 5
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B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 ( 1 ) 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Region: 

Dzień przekazania informacji, najpóźniej do 1 marca 2013 r.: 

Rok budżetowy 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jednolitych Artykuł 103o 

2 - Promocja na rynkach państw trzecich Artykuł 103p 

3 - Restrukturyzacja i przekształcanie winnic Artykuł 103q 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego inwestowania Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsiębiorstwie Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów ubocznych Artykuł 103v 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE.
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(4) Załącznik IV otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK IV 

Korekty do zestawienia finansowego dla krajowych programów wsparcia zgodnie z art. 103l lit. e) 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 
Powód: modyfikacja wymagana przez Komisję/modyfikacja wymagana przez państwo członkowskie ( 3 ) 

Rok budżetowy 

Środki 
Rozporządzenie 

(WE) nr 
1234/2007 

2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 - System płatności 
jednolitych 

Artykuł 103o Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

2 - Promocja na rynkach 
państw trzecich 

Artykuł 103p Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

3a - Restrukturyzacja i 
przekształcanie winnic 

Artykuł 103q Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

3b - Bieżące plany Rozporządzenie 
(WE) Nr 

1493/1999 

Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

5 - Fundusze wspólnego 
inwestowania 

Artykuł 103s Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

6 - Ubezpieczenie 
zbiorów 

Artykuł 103t Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

7 - Inwestycje w przedsię
biorstwie 

Artykuł 103u Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

8 - Destylacja produktów 
ubocznych 

Artykuł 103v Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

9 - Destylacja alkoholu 
spożywczego – wsparcie 
dla obszaru 

Artykuł 103w Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

10 - Destylacja w sytuacji 
kryzysowej 

Artykuł 103x Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

11 - Stosowanie zagęsz
czonego moszczu wino
gronowego do wzbogaca
nia 

Artykuł 103y Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

Razem Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: 1 marca i 30 czerwca. 
( 3 ) Niepotrzebne skreślić. 

Termin przekazania informacji: 

Jeśli dotyczy: 

10a - Destylacja w sytuacji 
kryzysowej – pomoc 
państwa 

Artykuł 103x 
ust. 5 

Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana
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B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 
Powód: modyfikacja wymagana przez Komisję/modyfikacja wymagana przez państwo członkowskie ( 3 ) 

Rok budżetowy 

Środki 
Rozporządzenie 

(WE) nr 
1234/2007 

2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 - System płatności 
jednolitych 

Artykuł 103o Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

2 - Promocja na rynkach 
państw trzecich 

Artykuł 103p Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

3 - Restrukturyzacja i 
przekształcanie winnic 

Artykuł 103q Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

5 - Fundusze wspólnego 
inwestowania 

Artykuł 103s Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

6 - Ubezpieczenie 
zbiorów 

Artykuł 103t Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

7 - Inwestycje w przedsię
biorstwie 

Artykuł 103u Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

8 - Destylacja produktów 
ubocznych 

Artykuł 103v Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Razem Kwota przeka
zana poprzednio 

Kwota 
skorygowana 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: 1 marca i 30 czerwca. 
( 3 ) Niepotrzebne skreślić.”
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(5) Załącznik V otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK V 

Sprawozdanie na temat programu wsparcia 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013: 

Państwo członkowskie ( 1 ): ...................... 

Okres: ................................................... Data złożenia: ...................................... Numer weryfikacji: ............................... 

A. Ocena ogólna 

B. Warunki i efekty wdrożenia proponowanych środków ( 2 ) 

a) Wsparcie w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z art. 103o ( 3 ) 

b) Działania promocyjne zgodnie z art. 103p 

Warunki wdrażania: 

Efekty ( 4 ) 

Pomoc państwa: 

c) Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

d) Zielone zbiory zgodnie z art. 103r 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

e) Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 103s 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

f) Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 103t 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

Pomoc państwa: 

g) Inwestycje w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 103u 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

Pomoc państwa: 

h) Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 103v 

Warunki wdrażania (w tym poziom pomocy): 

Efekty: 

i) Destylacja alkoholu spożywczego zgodnie z art. 103w 

Warunki wdrażania (w tym poziom pomocy): 

Efekty:
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( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Należy wypełnić tylko akapity dotyczące działań, które zostały wprowadzone w programie wsparcia. 
( 3 ) Wszystkie artykuły wskazane w niniejszym załączniku odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 
( 4 ) Ocena skutków technicznych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych oparta na kryteriach i wskaźnikach ilościowych zdefi

niowanych do celów monitoringu i oceny przedłożonego programu.



j) Destylacja w sytuacji kryzysowej zgodnie z art. 103x 

Warunki wdrażania (w tym poziom pomocy): 

Efekty: 

Pomoc państwa: 

k) Stosowanie zagęszczonego moszczu winogronowego zgodnie z art. 103y 

Warunki wdrażania (w tym poziom pomocy): 

Efekty: 

C. Wnioski (oraz, w razie potrzeby, przewidywane zmiany) 

B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie ( 1 ): ...................... 

Okres: ................................................... Data złożenia: ...................................... Numer weryfikacji: ............................... 

A. Ocena ogólna 

B. Warunki i efekty wdrożenia proponowanych środków ( 2 ) 

a) Wsparcie w ramach systemu płatności jednolitych zgodnie z art. 103o ( 3 ) 

b) Działania promocyjne zgodnie z art. 103p 

Warunki wdrażania: 

Efekty ( 4 ) 

Pomoc państwa: 

c) Restrukturyzacja i przekształcanie winnic zgodnie z art. 103q 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

d) Zielone zbiory zgodnie z art. 103r 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

e) Fundusze wspólnego inwestowania zgodnie z art. 103s 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

f) Ubezpieczenie zbiorów zgodnie z art. 103t 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

Pomoc państwa: 

g) Inwestycje w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 103u 

Warunki wdrażania: 

Efekty: 

Pomoc państwa:
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( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Należy wypełnić tylko akapity dotyczące działań, które zostały wprowadzone w programie wsparcia. 
( 3 ) Wszystkie artykuły wskazane w niniejszym załączniku odnoszą się do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. 
( 4 ) Ocena skutków technicznych, gospodarczych, środowiskowych i społecznych oparta na kryteriach i wskaźnikach ilościowych zdefi

niowanych do celów monitoringu i oceny przedłożonego programu.



h) Destylacja produktów ubocznych zgodnie z art. 103v 

Warunki wdrażania (w tym poziom pomocy): 

Efekty: 

C. Wnioski (oraz, w razie potrzeby, przewidywane zmiany)”
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(6) Załącznik VI otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VI 

Zestawienie finansowe dotyczące wdrażania krajowych programów wsparcia zgodnie z art. 188a ust. 5 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

(w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): 

Tabela skorygowana: Tak / Nie ( 3 ) Jeśli tak, podać numer: 

Rok budżetowy 

Środki 
Rozporządzenie 

(WE) nr 
1234/2007 

2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jedno
litych 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

2 - Promocja na rynkach 
państw trzecich 

Artykuł 103p 

3a - Restrukturyzacja i prze
kształcanie winnic 

Artykuł 103q 

3b - Bieżące plany Rozporządzenie 
(WE) nr 

1493/1999 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego 
inwestowania 

Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsię
biorstwie 

Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów 
ubocznych 

Artykuł 103v 

9 - Destylacja alkoholu 
spożywczego – wsparcie dla 
obszaru 

Artykuł 103w 

10 - Destylacja w sytuacji 
kryzysowej 

Artykuł 103x 

11 - Stosowanie zagęszczo
nego moszczu winogrono
wego do wzbogacania 

Artykuł 103y 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: 1 marca i 30 czerwca. 
( 3 ) Niepotrzebne skreślić. 

Jeśli dotyczy: 

10a - Destylacja w sytuacji 
kryzysowej 

Artykuł 103x 
ust. 5
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B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): 

Tabela skorygowana: Tak / Nie ( 3 ) Jeśli tak, podać numer: 

Rok budżetowy 

Środki 
Rozporządzenie 

(WE) nr 
1234/2007 

2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

Prognoza/ 
Wykona

nie ( 3 ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 - System płatności jedno
litych 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

2 - Promocja na rynkach 
państw trzecich 

Artykuł 103p 

3 - Restrukturyzacja i prze
kształcanie winnic 

Artykuł 103q 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r 

5 - Fundusze wspólnego 
inwestowania 

Artykuł 103s 

6 - Ubezpieczenie zbiorów Artykuł 103t 

7 - Inwestycje w przedsię
biorstwie 

Artykuł 103u 

8 - Destylacja produktów 
ubocznych 

Artykuł 103v 

Razem 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: 1 marca i 30 czerwca. 
( 3 ) Niepotrzebne skreślić.”
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(7) Załącznik VII otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VII 

Dane techniczne dotyczące krajowych programów wsparcia zgodnie z art. 103l lit. c) rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

(suma w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 

Rok budżetowy 

2009 2010 2011 2012 2013 Razem 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie

 

Wykonanie 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 - System płatności 
jednolitych 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

2 - Promocja na 
rynkach państw trze
cich 

Artykuł 103p Liczba projektów (Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 3 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

3a - Restrukturyzacja 
i przekształcanie 
winnic 

Artykuł 103q Objęty obszar (ha) (Skumulowane) 

Średnia kwota 
(EUR/ha) ( 4 ) 

3b - Bieżące plany Rozporządzenie 
(WE) nr 

1493/1999 

Objęty obszar (ha) (Skumulowane) 

Kwota skorygo
wana (EUR/ha) ( 4 ) 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r Objęty obszar (ha) 

Średnia kwota 
(EUR/ha) ( 4 ) 

5 - Fundusze wspól
nego inwestowania 

Artykuł 103s Liczba nowych 
funduszy 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 5 )
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

6 - Ubezpieczenie 
zbiorów 

Artykuł 103t Liczba producen
tów 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 6 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

7 - Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 

Artykuł 103u Liczba beneficjen
tów 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 7 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

7.1 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. a) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.2 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach innych 
niż regiony konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. b) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.3 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach najbar
dziej oddalonych 

Art. 103u ust. 4 
lit. c) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.4 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w małych regionach 
wysp Morza Egej
skiego 

Art. 103u ust. 4 
lit. d) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.5 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. a) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

7.6 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach innych 
niż regiony konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. b) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

7.7 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach najbar
dziej oddalonych 

Art. 103u ust. 4 
lit. c) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

7.8 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w małych regionach 
wysp Morza Egej
skiego 

Art. 103u ust. 4 
lit. d) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

8 - Destylacja 
produktów ubocz
nych 

Artykuł 103v Zakres maks. 
Pomocy (EUR/% 

obj./hl) ( 8 ) 

mln hl 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 9 )
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

9 - Destylacja alko
holu spożywczego – 
wsparcie dla obszaru 

Artykuł 103w Zakres pomocy 
(EUR/ha) ( 8 ) 

Obszar (ha) 

Średnia wysokość 
wsparcia ( 3 ) 

10 - Destylacja 
w sytuacji kryzysowej 

Artykuł 103x Zakres pomocy 
(EUR/% obj./hl) ( 8 ) 

Minimalna cena 
producenta 

(EUR/% obj./hl) ( 8 ) 

mln hl 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 9 ) 

11 - Stosowanie 
zagęszczonego 
moszczu winogrono
wego do wzbogaca
nia 

Artykuł 103y Zakres pomocy 
(EUR/% obj./hl) ( 8 ) 

mln hl 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 9 ) 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: dla prognoz: po raz pierwszy do dnia 30 czerwca 2008 r., następnie do dnia 1 marca i dnia 30 czerwca każdego roku; dla realizacji: do 

dnia 1 marca każdego roku (2010 r. po raz pierwszy). 
( 3 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby projektów rozpatrywanej w niniejszym 

załączniku. 
( 4 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz obszaru rozpatrywanego w niniejszym załączniku. 
( 5 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby funduszy rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 6 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby producentów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 7 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby beneficjentów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 8 ) Szczegóły należy podać w załącznikach I i V. 
( 9 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby hektolitrów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 

B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

(suma w tys. EUR) 

Państwo członkowskie ( 1 ): 

Dzień przekazania informacji ( 2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 

Rok budżetowy 

2014 2015 2016 2017 2018 Razem 

Środki Rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie
 

Pr
og

no
za

 

W
yk

on
an

ie

 

Wykonanie 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

1 - System płatności 
jednolitych 

(…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 

2 - Promocja na 
rynkach państw trze
cich 

Artykuł 103p Liczba projektów (Skumulowane)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 3 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

3 - Restrukturyzacja 
i przekształcanie 
winnic 

Artykuł 103q Objęty obszar (ha) (Skumulowane) 

Średnia kwota 
(EUR/ha) ( 4 ) 

4 - Zielone zbiory Artykuł 103r Objęty obszar (ha) 

Średnia kwota 
(EUR/ha) ( 4 ) 

5 - Fundusze wspól
nego inwestowania 

Artykuł 103s Liczba nowych 
funduszy 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 5 ) 

6 - Ubezpieczenie 
zbiorów 

Artykuł 103t Liczba producen
tów 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 6 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

7 - Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 

Artykuł 103u Liczba beneficjen
tów 

(Skumulowane) 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 7 ) 

Pomoc państwa (Skumulowane) 

7.1 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. a) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.2 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach innych 
niż regiony konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. b) 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.3 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach najbar
dziej oddalonych 

Art. 103u ust. 4 
lit. c): 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.4 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w małych regionach 
wysp Morza Egej
skiego 

Art. 103u ust. 4 
lit. d): 

Koszty kwalifiko
walne 

(Skumulowane) 

7.5 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. a) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

7.6 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach innych 
niż regiony konwer
gencji 

Artykuł 103u ust. 
4 lit. b) 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

7.7 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w regionach najbar
dziej oddalonych 

Art. 103u ust. 4 
lit. c): 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

7.8 Inwestycje 
w przedsiębiorstwie 
w małych regionach 
wysp Morza Egej
skiego 

Art. 103u ust. 4 
lit. d): 

Wkład Wspólnoty (Skumulowane) 

8 - Destylacja 
produktów ubocz
nych 

Artykuł 103v Zakres maks. 
pomocy (EUR/% 

obj./hl) ( 8 ) 

mln hl 

Średnie wsparcie 
Wspólnoty ( 9 ) 

( 1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
( 2 ) Termin przekazania informacji: dla prognoz: po raz pierwszy do dnia 1 marca 2013 r., następnie do dnia 1 marca i dnia 30 czerwca każdego roku; dla realizacji: do dnia 

1 marca każdego roku (2015 r. po raz pierwszy). 
( 3 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby projektów wskazanej w niniejszym 

załączniku. 
( 4 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz obszaru rozpatrywanego w niniejszym załączniku. 
( 5 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby funduszy rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 6 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby producentów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 7 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby beneficjentów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku. 
( 8 ) Szczegóły należy podać w załącznikach I i V. 
( 9 ) Obliczona jako iloraz kwot(y) zadeklarowanych(ej) w załączniku II (dla prognoz) i w załączniku VI (dla realizacji) oraz liczby hektolitrów rozpatrywanych w niniejszym 

załączniku.”
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(8) Załączniki VIII, VIIIa i VIIIb otrzymują brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK VIII 

Przekazanie informacji o działaniach promocyjnych zgodnie z art. 103p oraz 188a ust. 5 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

Państwo członkowskie: 

Prognoza/wykonanie (1 ) 

Dzień przekazania informacji (2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 

Beneficjenci 
Kwalifikujące się działanie (art. 103p 

ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007) 

Opis (3 ) Rynek docelowy Okres Kwalifikujące się wydatki 
(EUR) 

w tym wkład Wspólnoty 
(EUR) 

w tym inne wsparcie ze 
środków publicznych, o ile 

dotyczy (EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

… 

(1 ) Niepotrzebne skreślić. 
(2 ) Termin przekazania informacji: dla prognoz: po raz pierwszy do dnia 30 czerwca 2008 r., następnie do dnia 1 marca i dnia 30 czerwca każdego roku; dla realizacji: do dnia 1 marca każdego roku (2010 r. po raz pierwszy). 
(3 ) Włączyć, jeśli działanie promocyjne jest organizowane we współpracy z jednym lub większą liczbą państw członkowskich. 

B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie: 

Prognoza/wykonanie (1 ) 

Dzień przekazania informacji (2 ): Data poprzedniego przekazania informacji: 

Numer niniejszej zmienionej tabeli: 

Beneficjenci 
Kwalifikujące się działanie (art. 103p 

ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2009) 

Opis (3 ) Rynek docelowy Okres Kwalifikujące się wydatki 
(EUR) 

w tym wkład Wspólnoty 
(EUR) 

w tym inne wsparcie ze 
środków publicznych, o ile 

dotyczy (EUR) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

… 

(1 ) Niepotrzebne skreślić. 
(2 ) Termin przekazania informacji: dla prognoz: po raz pierwszy do dnia 1 marca 2013 r., następnie do dnia 1 marca i dnia 30 czerwca każdego roku; dla realizacji: do dnia 1 marca każdego roku (2015 r. po raz pierwszy). 
(3 ) Włączyć, jeśli działanie promocyjne jest organizowane we współpracy z jednym lub większą liczbą państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK VIIIa 

Sprawozdanie roczne z kontroli na miejscu przeprowadzonych w zakresie restrukturyzacji i przekształcania 
winnic zgodnie z art. 103q rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

Państwo członkowskie (1 ): 

Rok budżetowy: 

Dzień przekazania informacji (2 ): 

Region 

Globalnie zatwierdzone 
działania 

restrukturyzacyjne 
i przekształcenia 

Działania 
restrukturyzacyjne, których 

dotyczyło poprzednie 
karczowanie (3 ) 

Kontrola przed karczowaniem (4 ) 
Kontrola po 

restrukturyzacji/przekształceniu 
Powierzchnia 

ostatecznie 
przyjęta po 

kontroli 
(ha) 

Powierzchnia 
nie przyjęta 
po kontroli 

(ha) 

Odrzucone 
wnioski 

o premie 
(EUR) 

Sankcje (4 ) 

administracyjna na miejscu 

Liczba 
wniosków 

Obszar 
(ha) Liczba 

Obszar, 
którego 

dotyczyło 
poprzednie 

karczowanie 
(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 

2 

… 

Razem dla 
państwa 
członkowskiego 

(1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
(2 ) Termin przekazania informacji: 1 grudnia każdego roku, a po raz pierwszy 1 grudnia 2009 r. 
(3 ) Częściowo ujęte w kolumnach 2 i 3. 
(4 ) W stosownych przypadkach.
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B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie (1 ): 

Rok budżetowy: 

Dzień przekazania informacji (2 ): 

Region 

Globalnie zatwierdzone 
działania 

restrukturyzacyjne 
i przekształcenia 

Działania 
restrukturyzacyjne, których 

dotyczyło poprzednie 
karczowanie (3 ) 

Kontrola przed karczowaniem (4 ) 
Kontrola po 

restrukturyzacji/przekształceniu 
Powierzchnia 

ostatecznie 
przyjęta po 

kontroli 
(ha) 

Powierzchnia 
nie przyjęta 
po kontroli 

(ha) 

odrzucone 
wnioski 

o premie 
(EUR) 

Sankcje (4 ) 

administracyjna na miejscu 

Liczba 
wniosków 

Obszar 
(ha) Liczba 

Obszar, 
którego 

dotyczyło 
poprzednie 

karczowanie 
(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

Liczba 
skontrolowanych 

producentów 

Skontrolowany 
obszar 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 

2 

… 

Razem dla 
państwa 
członkowskiego 

(1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
(2 ) Termin przekazania informacji: 1 grudnia każdego roku, a po raz pierwszy 1 grudnia 2014 r. 
(3 ) Częściowo ujęte w kolumnach 2 i 3. 
(4 ) W stosownych przypadkach.
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ZAŁĄCZNIK VIIIb 

Sprawozdanie roczne z kontroli na miejscu przeprowadzonych w zakresie zielonych zbiorów zgodnie z art. 
103r rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 

A. LATA BUDŻETOWE 2009-2013 

Państwo członkowskie (1 ): 

Rok budżetowy: 

Dzień przekazania informacji (2 ): 

Region 

Wnioski zatwierdzone przez państwo członkowskie Kontrola na miejscu Powierzchnia ostatecznie 
przyjęta po kontroli 

(ha) 

Powierzchnia nie przyjęta 
po kontroli 

(ha) 

Odrzucone wnioski 
o premie 

(EUR) 
Sankcje (3 ) 

Liczba wniosków Obszar 
(ha) Liczba wniosków Skontrolowany obszar 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

2 

… 

Razem dla państwa 
członkowskiego 

(1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
(2 ) Termin przekazania informacji: 1 grudnia każdego roku, a po raz pierwszy 1 grudnia 2009 r. 
(3 ) W stosownych przypadkach. 

B. LATA BUDŻETOWE 2014-2018 

Państwo członkowskie (1 ): 

Rok budżetowy: 

Dzień przekazania informacji (2 ): 

Region 

Wnioski zatwierdzone przez państwo członkowskie Kontrola na miejscu 
Powierzchnia ostatecznie 

przyjęta po kontroli 
(ha) 

Powierzchnia nie przyjęta 
po kontroli 

(ha) 

Odrzucone wnioski 
o premie 

(EUR) 
Sankcje (3 ) 

Liczba wniosków Obszar 
(ha) Liczba wniosków Skontrolowany obszar 

(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

2 

… 

Razem dla państwa 
członkowskiego 

(1 ) Należy zastosować akronim wg wskazówek OPOCE. 
(2 ) Termin przekazania informacji: 1 grudnia każdego roku, a po raz pierwszy 1 grudnia 2014 r. 
(3 ) W stosownych przypadkach.”
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