
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 168/2014 

z dnia 21 lutego 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do sprawozdawczości i oceny 
programów wsparcia państw członkowskich 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchyla
jące rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 ( 1 ), w szczególności 
jego art. 54 lit. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 ( 2 ) 
ustanawia się szczegółowe zasady wykonania art. 188a 
ust. 5 i 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 ( 3 ) 
w odniesieniu do sprawozdawczości i oceny programów 
wsparcia państw członkowskich w sektorze wina. 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. rozporządzenie (WE) nr 
1234/2007 zostało uchylone i zastąpione rozporządze
niem (UE) nr 1308/2013. 

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 nie zawiera przepisu 
dotyczącego sprawozdawczości i oceny programów 
wsparcia państw członkowskich, jaki przewidziano 
w art. 188a ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 
1234/2007, lecz upoważnia Komisję do przyjęcia 
środków w tym zakresie w drodze aktów delegowanych. 
Należy zatem dostosować art. 35 rozporządzenia (WE) 
nr 555/2008. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 555/2008, 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Co roku do dnia 1 marca państwa członkowskie prze
kazują Komisji sprawozdanie z wdrażania, w poprzednim 
roku budżetowym, środków przewidzianych w programach 

wsparcia, o których mowa w części II tytuł I rozdział II 
sekcja 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1308/2013 (*). 

W sprawozdaniach tych wymienia się i opisuje środki, 
względem których przyznano pomoc unijną w ramach 
programów wsparcia. 

Państwa członkowskie przekazują sprawozdania Komisji 
w formie określonej w załączniku V i VI do niniejszego 
rozporządzenia. Informacje zawarte w odpowiednich tabe
lach dotyczą, w odniesieniu do każdego roku, środków 
programu wsparcia. Są to: 

a) zestawienie wydatków, w podziale na lata finansowe, już 
poniesionych w okresie programowania, które w żadnym 
przypadku nie mogą przekraczać limitu budżetowego dla 
danego państwa członkowskiego ustanowionego 
w załączniku VI do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013; 

b) prognozy na kolejne lata finansowe do końca przewidy
wanego okresu wdrażania programu wsparcia, w ramach 
limitu budżetowego dla danego państwa członkowskiego 
ustanowionego w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 oraz zgodnie z najbardziej aktualnym 
dokumentem przekazanym zgodnie z art. 3 niniejszego 
rozporządzenia. 

___________ 
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 
wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, 
(EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 
1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671)”; 

2) ustęp 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwa członkowskie przekazują Komisji do dnia 
1 marca 2014 r. i po raz drugi do dnia 1 marca 2017 r. 
ocenę kosztów i korzyści programów wsparcia oraz zalece
nie, w jaki sposób poprawić ich skuteczność. 

Państwa członkowskie przedkładają Komisji oceny w formie 
określonej w załączniku V i VI. Dodatkowo do wniosków 
dołącza się następujące pozycje: 

— C1: Ocena kosztów i korzyści programu wsparcia; 

— C2: Sposoby zwiększenia efektywności programu wspar
cia.”.
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( 1 ) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
( 2 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 

2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej orga
nizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu 
z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli 
w sektorze wina (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 
2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz 
przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych 
(„rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. 
L 299 z 16.11.2007, s. 1).



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 21 lutego 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/15


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 168/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do sprawozdawczości i oceny programów wsparcia państw członkowskich

