
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1028/2012 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności 
jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów ( 2 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Art. 103o rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 
z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporzą
dzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) ( 4 ) umoż
liwia państwom członkowskim przyznanie pomocy 
niezwiązanej z wielkością produkcji plantatorom wino
rośli w ramach systemu płatności jednolitych. Część 
państw członkowskich skorzystała z tych szczególnych 
środków wsparcia. 

(2) Jednak fakt, że państwa członkowskie mają możliwość 
modyfikacji przesunięć środków z programów wsparcia 
do systemu płatności jednolitych raz w roku, podczas 
gdy programy wsparcia trwają pięć lat, a uprawnienia 
do płatności będące podstawą płatności bezpośrednich 
przyznawane są na czas nieokreślony, spowodował 
powstanie obciążeń finansowych oraz administracyjnych. 

(3) Aby uprościć zarządzanie tym szczególnym środkiem 
wsparcia i zapewnić jego zgodność z celami przepisów 
dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników, właściwe jest przekształcenie go w możliwość 
ostatecznego zmniejszenia przez państwa członkowskie 
funduszy przeznaczonych na programy wsparcia 
w sektorze wina, a tym samym zwiększenie krajowych 
pułapów płatności bezpośrednich. 

(4) Należy zezwolić państwom członkowskim na dalsze 
stosowanie wsparcia przewidzianego w art. 103o 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w roku 2014. 

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w art. 103n dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„1a. Do dnia 1 sierpnia 2013 r. państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o obniżeniu – począwszy od 2015 r. – 
kwoty udostępnianej na programy wsparcia, o której mowa 
w załączniku Xb, w celu zwiększenia krajowych pułapów 
płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 40 
rozporządzenia (WE) nr 73/2009. 

Kwota uzyskana w wyniku obniżki, o której mowa 
w akapicie pierwszym, pozostaje w sposób ostateczny 
w ramach krajowych pułapów płatności bezpośrednich, 
o których mowa w art. 40 rozporządzenia (WE) nr 
73/2009, i nie jest już udostępniana na środki wymienione 
w art. 103p–103y.”; 

2) art. 103o otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 103o 

System płatności jednolitych i wsparcie dla plantatorów 
winorośli 

1. Do dnia 1 grudnia 2012 r. państwa członkowskie 
mogą podjąć decyzję o przyznaniu wsparcia plantatorom 
winorośli na 2014 r., przydzielając im uprawnienia do płat
ności w rozumieniu tytułu III rozdział 1 rozporządzenia 
(WE) nr 73/2009. 

Jeżeli kwota wsparcia, o którym mowa w akapicie pierw
szym, jest większa niż kwota wsparcia ustalona na rok 
2013, dane państwo członkowskie wykorzysta wspomnianą 
różnicę do przydzielenia plantatorom winorośli uprawnień 
do płatności w rozumieniu tytułu III rozdział 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 73/2009 zgodnie z pkt C załącznika IX do 
przedmiotowego rozporządzenia. 

2. Państwa członkowskie zamierzające przyznać wsparcie, 
o którym mowa w ust. 1, uwzględniają je w swoich progra
mach wsparcia zgodnie z art. 103k ust. 3. 

3. Wsparcie na 2014 r., o którym mowa w ust. 1: 

a) pozostaje w ramach systemu płatności jednolitych i nie 
jest już dostępne na podstawie art. 103k ust. 3 w odnie
sieniu do środków wymienionych w art. 103p–103y; 

b) zmniejsza proporcjonalnie kwotę funduszy dostępnych 
na środki wymienione w art. 103p–103y w ramach 
programów wsparcia.”.
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( 1 ) Dz.U. C 191 z 29.6.2012, s. 116. 
( 2 ) Dz.U. C 225 z 27.7.2012, s. 174. 
( 3 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. 

(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja 
Rady z dnia 4 października 2012 r. 

( 4 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący
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