
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 612/2014 

z dnia 11 marca 2014 r. 

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 poprzez 
zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do nowych środków w ramach 

krajowych programów wsparcia w sektorze wina 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające 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 (1), w szczególności jego art. 53 lit. b), c), e), f) i h), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 uchyliło i zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 (2) i w sekcji 4 
rozdziału II części II tytułu I zawiera przepisy dotyczące krajowych programów wsparcia w sektorze wina. 
Podczas gdy większość przepisów określonych w tej sekcji zapewnia kontynuację przepisów mających zastoso
wanie do krajowych programów wsparcia w sektorze wina na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, 
ustanowiono również niektóre nowe przepisy. Nowe przepisy wprowadzają trzy nowe elementy, mianowicie 
promocję wina w państwach członkowskich jako podśrodek równoległy do istniejącej promocji wina na rynkach 
państw trzecich, jako środek na rzecz innowacji w sektorze wina, jak również jako przedłużenie środka na rzecz 
restrukturyzacji i przekształcania winnic w celu ponownego obsadzania winnic w następstwie obowiązkowego 
karczowania ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych. Należy ustanowić przepisy dotyczące treści tych 
nowych elementów. 

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 (3) ustanawia zasady dotyczące krajowych programów wsparcia 
w sektorze wina, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007. W celu uzupełnienia nowych prze
pisów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013 należy wprowadzić odpowiednie przepisy do rozpo
rządzenia (WE) nr 555/2008. 

(3)  W art. 45 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje się stosowanie wsparcia specjalnego na 
promocję wina w państwach członkowskich. Konieczne jest ustanowienie kryteriów kwalifikowalności w ramach 
tego nowego podśrodka, tak aby mógł on zostać włączony do krajowych programów wsparcia. Kryteria takie 
powinny być zgodne z podobnymi środkami w ramach innych programów, w szczególności środkami informa
cyjnymi dotyczącymi produktów rolnych na rynku wewnętrznym przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 3/2008 (4). 

(4)  W celu zapewnienia zaangażowania sektora wina, który posiada niezbędne struktury i doświadczenie, należy 
sprecyzować, że organy publiczne nie mogą być jedynym beneficjentem podśrodka na rzecz promocji wina 
w państwach członkowskich. 

(5)  Promocja wina w państwach członkowskich musi być zgodna z regułami konkurencji Unii. W związku z tym 
należy podkreślić, że informacje przekazywane za pośrednictwem podśrodka na rzecz promocji wina nie mogą 
być ukierunkowane na konkretną markę, ani zachęcać do spożywania jakiegoś określonego wina. 

(6) W celu informowania i ochrony konsumentów należy przewidzieć, by każda informacja przeznaczona dla konsu
mentów, dotycząca wpływu na zdrowie promowanego w państwach członkowskich produktu, musi mieć uzasad
nienie naukowe i być zatwierdzona przez właściwe organy krajowe odpowiedzialne za zdrowie publiczne 
w państwie członkowskim, w którym prowadzone są operacje. 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz prze

pisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (Dz.U. L 299 
z 16.11.2007, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzą
dzenia 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 (Dz.U. L 170 z 30.6.2008, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących 
produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w krajach trzecich (Dz.U. L 3 z 5.1.2008, s. 1). 



(7)  Należy również ustanowić czas trwania operacji prowadzonych w państwach członkowskich i powinien on być 
zgodny z okresem obowiązywania programów informacyjnych i promocyjnych finansowanych w ramach rozpo
rządzenia (WE) nr 3/2008. 

(8)  Biorąc pod uwagę szczególny charakter środka na rzecz promocji wina w państwach członkowskich oraz 
w świetle doświadczeń zebranych podczas promowania wina w państwach trzecich w ramach krajowych 
programów wsparcia i programu informacyjnego i promocyjnego dotyczącego produktów rolnych na rynku 
wewnętrznym, powinny zostać ustanowione zasady kwalifikowalności kosztów personelu i kosztów ogólnych 
poniesionych przez beneficjenta w związku z realizacją takich środków. 

(9) W celu ułatwienia realizacji działań wspieranych w ramach podśrodka na promocję wina w państwach członkow
skich oraz biorąc pod uwagę czas trwania czynności przetwórczych, należy umożliwić dokonywanie płatności 
z góry w odniesieniu do realizacji całej operacji lub jej części, pod warunkiem że wniesiono zabezpieczenie w celu 
zagwarantowania, że operacja zostanie wykonana. 

(10) W celu uniknięcia podwójnego finansowania operacji kwalifikujących się do wsparcia na podstawie art. 45 rozpo
rządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 3/2008 oraz działań w ramach środków 
finansowanych zgodnie z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 państwa 
członkowskie powinny wprowadzić w krajowych programach wsparcia jasne kryteria rozgraniczające (1). 

(11) W art. 46 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje się przedłużenie środka wsparcia dotyczą
cego restrukturyzacji i przekształcania winnic obejmujących ponowne obsadzanie winnic w przypadku, gdy jest 
to konieczne po obowiązkowym ich karczowaniu ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych. Konieczne jest 
zatem określenie przepisów umożliwiających włączenie takiej działalności do krajowych programów wsparcia 
oraz ustalenie pułapu wydatków. W celu zapewnienia spójności z unijnymi przepisami fitosanitarnymi wsparcie 
takie powinno być możliwe tylko wówczas, jeżeli takie środki są zgodne z dyrektywą Rady 2000/29/WE (2). 
Ponadto wydatki na ponowne obsadzanie winnic powinny być ograniczone do 15 % łącznych rocznych 
wydatków w każdym państwie członkowskim, aby zagwarantować, że większość środków wydatkowanych na 
działanie dotyczące restrukturyzacji i przekształcenia jest wykorzystywana na zwiększenie konkurencyjności 
producentów wina. 

(12) W celu uniknięcia podwójnego finansowania operacji ponownego obsadzania winnic ze względów zdrowot
nych lub fitosanitarnych, kwalifikujących się do pomocy zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, w odniesieniu do tego działania, objętego pomocą zgodnie z art. 22, 23 i 24 dyrektywy 
2000/29/WE i zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, państwa członkowskie powinny 
wprowadzić w krajowych programach wsparcia jasne kryteria rozgraniczające. 

(13)  W art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewiduje się szczególne środki wspierania innowacji w sektorze 
wina w celu wspierania rozwoju nowych produktów, procesów i technologii związanych z produktami, o których 
mowa w części II załącznika VII do tego rozporządzenia oraz w celu zwiększenia zbywalności i konkurencyjności 
unijnych produktów winiarskich. Konieczne jest ustanowienie kryteriów kwalifikowalności w ramach tego 
nowego środka, tak aby mógł on zostać włączony do krajowych programów wsparcia. 

(14)  W celu zapewnienia jakości przedstawionych projektów i transferu wiedzy z działalności naukowej do sektora 
wina, ośrodki badań i rozwoju powinny uczestniczyć w projektach współfinansowanych przez beneficjentów 
środka na rzecz innowacji. 

(15)  Należy również określić rodzaje inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach środka na rzecz 
innowacji. Należy w szczególności wskazać, że proste inwestycje odtworzeniowe nie stanowią wydatków kwalifi
kowalnych, aby zagwarantować, że cel tego środka tzn. rozwój nowych produktów, procesów i technologii, 
zostanie osiągnięty dzięki udzielonemu wsparciu. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487). 

(2) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów 
szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1). 



(16) W celu uniknięcia podwójnego finansowania operacji kwalifikujących się do wsparcia na podstawie art. 51 rozpo
rządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 36, 61, 62 i 63 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 oraz rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 (1) państwa członkowskie powinny wprowadzić w krajowych 
programach wsparcia jasne kryteria rozgraniczające. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

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

1)  w rozdziale II tytuł II wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  tytuł sekcji otrzymuje brzmienie: 

„ Sekc ja  1  

Promocja ” ;  

(ii)  przed art. 4 dodaje się nagłówek w brzmieniu: 

„Pods ek c ja  1  

Promocja  w państwac h trze cich”;  

(iii)  skreśla się art. 5a; 

(iv)  dodaje się podsekcje 2 i 3 w brzmieniu: 

„Pods ekc ja  2  

Promoc ja  w p ań stwa ch  cz łonkowskich  

Artykuł 5b 

Operacje kwalifikowalne 

1. Podśrodek na rzecz promocji win Unii, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, polega na informowaniu konsumentów w zakresie: 

a)  odpowiedzialnej konsumpcji wina oraz ryzyka związanego ze spożyciem alkoholu; 

b) unijnego systemu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, w szczegól
ności warunków i skutków, w związku z określoną jakością, renomą lub innymi cechami wina związanymi 
z jego szczególnym środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem. 

2. Działania informacyjne określone w ust. 1 mogą być prowadzone za pośrednictwem kampanii informa
cyjnych oraz uczestnictwa w pokazach, targach i wystawach o znaczeniu krajowym lub unijnym. 

3. Operacje będą kwalifikowalne w ramach środka promocyjnego, pod warunkiem że: 

a)  są jasno zdefiniowane, towarzyszy im opis działań informacyjnych i szacowany koszt; 

b)  są one zgodne z prawodawstwem obowiązującym w państwie członkowskim, w którym są prowadzone; 

c)  beneficjenci posiadają zasoby gwarantujące, że środek jest skutecznie wdrażany. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” — 
program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 104). 



4. Beneficjenci muszą być organizacjami zawodowymi, organizacjami producentów, zrzeszeniami organi
zacji producentów, organizacjami międzybranżowymi lub organami publicznymi. Jednakże organ publiczny 
nie może być jedynym beneficjentem działania promocyjnego. 

Artykuł 5c 

Charakterystyka informacji 

1. Informacje, o których mowa w art. 5b ust. 1, opierają się na istotnych cechach wina i jego właściwoś
ciach i nie mogą być ukierunkowane na konkretną markę ani zachęcać do konsumpcji wina ze względu na 
jego określone pochodzenie. Jednakże w przypadku gdy informacje są rozpowszechniane do celów art. 5b 
ust. 1 lit. b), pochodzenie wina może być wskazane jako cześć działania informacyjnego. 

2. Wszystkie informacje dotyczące skutków, jakie spożywanie wina ma dla zdrowia i zachowania, muszą 
być oparte na ogólnie przyjętych danych naukowych i muszą być zatwierdzone przez właściwy organ krajowy 
ds. zdrowia publicznego w państwie członkowskim, w którym prowadzone są operacje. 

Artykuł 5d 

Czas trwania pomocy 

Pomoc na działania promocyjne powinna trwać nie dłużej niż trzy lata. 

Artykuł 5e 

Zaliczki 

Państwa członkowskie mogą przewidzieć przyznanie pomocy przed wdrożeniem działania, pod warunkiem 
że beneficjent wniósł zabezpieczenie. 

Artykuł 5f 

Rozgraniczenie rozwoju obszarów wiejskich i promocji produktów rolnych 

Państwa członkowskie wprowadzają w krajowych programach wsparcia wyraźne kryteria rozgraniczające 
w celu zagwarantowania, że nie zostanie przyznana pomoc na podstawie art. 45 ust. 1 lit. a) rozporzą
dzenia (UE) nr 1308/2013 na działania otrzymujące wsparcie w ramach innych unijnych instrumentów. 

Podsekc ja  3  

Wspólne  przep isy  

Artykuł 5g 

Koszty kwalifikowalne 

1. Koszty personelu poniesione przez beneficjenta, o których mowa w art. 4 i 5b, uznaje się za kwalifiko
walne, jeśli są one ponoszone w związku z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem konkretnego, 
objętego wsparciem projektu promocyjnego, w tym oceny. Obejmuje to koszty personelu poniesione przez 
beneficjenta w szczególności przy okazji projektu promocyjnego oraz koszty odpowiadające udziałowi godzin 
pracy włożonych w projekt promocyjny przez personel zatrudniony na stałe przez beneficjenta. 

Państwa członkowskie zatwierdzają koszty personelu jako kwalifikowalne, wyłącznie jeżeli beneficjenci przed
stawią stosowne dokumenty określające w sposób szczegółowy działania faktycznie zrealizowane, związane 
z konkretnym, objętym wsparciem projektem promocyjnym. 

2. Koszty ogólne poniesione przez beneficjenta są uznawane za kwalifikowalne, gdy: 

a)  są związane z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem projektu; oraz 

b)  nie przekraczają 4 % faktycznych kosztów realizacji projektu. 
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Państwa członkowskie mogą zdecydować, czy te koszty ogólne są kwalifikowalne na podstawie stawki ryczał
towej lub na podstawie okazania dokumentów potwierdzających. W tym ostatnim przypadku obliczanie 
przedmiotowych kosztów odbywa się na podstawie zasad, przepisów i metod księgowych stosowanych 
w kraju beneficjenta, w którym beneficjent ma siedzibę”; 

b)  dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Artykuł 6a 

Ponowne obsadzanie ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych 

1. Ponowne obsadzanie winnicy w następstwie obowiązkowego karczowania ze względów zdrowotnych lub 
fitosanitarnych na polecenie właściwego organu państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 46 ust. 3 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, jest kwalifikowalne, pod warunkiem że państwo członkowskie: 

a)  przewiduje taką możliwość w ramach krajowego programu wsparcia; 

b) przekazuje Komisji, w ramach przedłożenia krajowego programu wsparcia lub jego zmiany, wykaz orga
nizmów szkodliwych objętych tym środkiem, jak również streszczenie powiązanego planu strategicznego usta
nowionego przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. 

c)  przestrzega dyrektywy Rady 2000/29/WE (*). 

2. Wydatki na ponowne obsadzenie ze względów zdrowotnych lub fitosanitarnych nie przekraczają 15 % 
łącznej kwoty rocznych wydatków na restrukturyzację i przekształcanie winnic w danym państwie członkowskim. 

3. Państwa członkowskie wprowadzają w krajowych programach wsparcia wyraźne kryteria rozgraniczające 
w celu zagwarantowania, że nie zostanie przyznana pomoc na podstawie art. 46 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 na działania otrzymujące wsparcie w ramach innych unijnych instrumentów.  

(*) Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem 
do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem 
się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).”; 

c)  dodaje się sekcję 6a w brzmieniu: 

„Sekc j a  6a  

Innowacje  

Artykuł 20a 

Operacje kwalifikowalne 

1. Innowacje w sektorze wina, o których mowa w art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, obejmują 
rozwój: 

a)  nowych produktów związanych z sektorem wina lub produktów ubocznych powstających przy wytwarzaniu 
wina, 

b)  nowych procesów i technologii niezbędnych do rozwoju produktów sektora uprawy winorośli. 

2. Koszty kwalifikowalne dotyczą inwestycji materialnych i niematerialnych, działań przygotowujących transfer 
wiedzy i badań pilotażowych. 

3. Beneficjenci wsparcia na rzecz innowacji są producentami produktów, o których mowa w części II załącz
nika VII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, oraz organizacjami producentów wina. 

Ośrodki badawczo-rozwojowe biorą udział w projektach finansowanych przez beneficjentów. Organizacje 
międzybranżowe mogą być związane z projektem. 
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4. Beneficjenci wsparcia na rzecz innowacji mogą zwrócić się o wypłatę zaliczki przez właściwe agencje płat
nicze, jeśli taką możliwość przewiduje krajowy program wsparcia. Wypłaty zaliczki podlegają wymogowi wnie
sienia zabezpieczenia. 

5. Proste inwestycje odtworzeniowe nie są kwalifikującymi się wydatkami. 

Artykuł 20b 

Rozgraniczenie rozwoju obszarów wiejskich i innych systemów prawnych i instrumentów finansowych 

Państwa członkowskie wprowadzają w krajowych programach wsparcia wyraźne kryteria rozgraniczające w celu 
zagwarantowania, że nie zostanie przyznana pomoc na podstawie art. 51 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 na 
działania otrzymujące wsparcie w ramach innych unijnych instrumentów.”. 

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 11 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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