
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1991 

z dnia 5 listopada 2015 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 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. 70 i art. 145 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W części II tytuł I rozdział III rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanowiono zasady dotyczące czasu trwania 
systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli, zarządzania nim i jego kontroli, który to system zastępuje 
przejściowy system praw do sadzenia określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (2). Zawarto w nim 
także przepisy upoważniające Komisję do przyjmowania aktów wykonawczych dotyczących zarządzania tym 
systemem i jego kontroli. Zgodnie z art. 230 ust. 1 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 
przejściowy system praw do sadzenia określony w rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 ma jednak zastosowanie 
do dnia 31 grudnia 2015 r. 

(2)  W tytule IV rozdział II rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 (3) zawarto zasady przejściowego systemu 
praw do sadzenia i określono obowiązki państw członkowskich dotyczące przekazywania informacji na temat 
wdrażania tego systemu. Ze względu na stosowanie systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli od dnia 
1 stycznia 2016 r. i obowiązki w zakresie powiadamiania określone w art. 11 rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) 2015/561 (4) należy ustalić, które obowiązki dotyczące przekazywania informacji określone w 
rozporządzeniu (WE) nr 555/2008 będą nadal miały zastosowanie w 2016 r. Ponadto w celu zagwarantowania, 
że Komisja otrzyma wszystkie informacje dotyczące wdrażania przejściowego systemu praw do sadzenia w 
okresie od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zostanie poinformowana o wykazie praw do 
sadzenia na dzień 31 grudnia 2015 r. do celów kontroli przestrzegania art. 68 rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013, należy zmienić daty odniesienia, a także ustalić ostateczną datę dla niektórych obowiązków w 
zakresie powiadamiania. 

(3)  W art. 61 i art. 65 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 555/2008 szczegółowo określono coroczne obowiązki w 
zakresie powiadamiania o prawach do nowego sadzenia i rezerwach praw do sadzenia. Przepisy te należy 
zmienić i zawrzeć w nich termin ostatniego powiadomienia oraz okres odniesienia uwzględniany w takim 
ostatecznym powiadomieniu. 

(4)  Zgodnie z art. 230 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dotyczące nielegalnych nasadzeń nadal obowiązują do czasu wykarczowania danego obszaru. W 
związku z tym tytuł IV rozdział I rozporządzenia (WE) nr 555/2008 dotyczący nielegalnych nasadzeń ma 
zastosowanie także po dniu 1 stycznia 2016 r. w odniesieniu do tych nielegalnych nasadzeń, które zostały 
wykryte przed dniem 31 grudnia 2015 r. i nie zostały jeszcze do tego czasu wykarczowane, i do czasu 
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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 

przepisy 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 wykonawcze Komisji (UE) 2015/561 z dnia 7 kwietnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (UE) 
nr 1308/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu zezwoleń na nasadzenia winorośli (Dz.U. L 93 z 9.4.2015, 
s. 12). 



wykarczowania takich obszarów. Jednak aby wyeliminować obowiązki przekazywania informacji, które stały się 
nieistotne, i wyjaśnić, w jakich warunkach państwa członkowskie nie mają już obowiązku corocznego przeka
zywania informacji o nielegalnych nasadzeniach, należy zmienić art. 58 rozporządzenia (WE) nr 555/2008. 

(5)  Tytuł IV rozdział IV rozporządzenia (WE) nr 555/2008 zawiera zasady dotyczące wykazu i pomiaru obszaru 
obsadzonego. W art. 74 określono szczegóły corocznych obowiązków dotyczących przekazywania informacji 
dotyczących wykazu obszarów uprawy winorośli i praw do sadzenia. Przepis ten należy zmienić i zawrzeć w nim 
termin ostatniego przekazania informacji na temat praw do sadzenia i głównych odmian winorośli oraz datę 
odniesienia uwzględnianą w takim ostatecznym powiadomieniu. W celu uzyskania informacji na temat 
wszystkich praw do sadzenia, które zgodnie z art. 68 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 mogą zostać od dnia 
1 stycznia 2016 r. przekształcone w zezwolenia, wspomniana data odniesienia powinna być ostatnim dniem 
funkcjonowania systemu praw do sadzenia, tj. dniem 31 grudnia 2015 r. Ponadto takie ostateczne powiado
mienie nie powinno zawierać informacji na temat wykazu obszarów uprawy winorośli, ponieważ zostaje ono 
zastąpione powiadomieniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2015/561, przekazywanym od dnia 1 stycznia 2016 r. 

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

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 555/2008 

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

1) art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 58 

Przekazywanie informacji 

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 1 marca każdego roku o obszarach, w odniesieniu do 
których zapłacono karę, oraz o wysokości kary rzeczywiście nałożonej, w formie określonej w tabeli 1 załącznika XIII. 
Ponadto państwa członkowskie powiadamiają Komisję o swoim prawodawstwie dotyczącym tych kar. 

Taki obowiązek przestaje mieć zastosowanie w odniesieniu do tych państw członkowskich, w których wykarczowano 
już wszystkie nielegalne nasadzenia. 

2. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w odpowiednich tabelach załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia, 
informacje przekazywane zgodnie z art. 85c ust. 3, art. 188a ust. 1 i art. 188a ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1234/2007 dotyczą poprzedniego roku winiarskiego. 

Coroczne informacje przekazywane są w formach określonych w tabelach 3 i 7 załącznika XIII do niniejszego 
rozporządzenia. 

3. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o tym, czy przy przekazywaniu informacji, o których mowa w 
ust. 1 i 2, podawać szczegóły dotyczące regionów.”;  

2) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 61 

Obowiązki państw członkowskich w zakresie powiadamiania o prawach do nowego sadzenia 

Do dnia 1 marca 2016 r. państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje w odniesieniu do okresu 
od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: 

a)  całkowita powierzchnia obszarów, dla których przyznano prawa do nowego sadzenia zgodnie z art. 60 ust. 1, 2 
i 3; oraz 
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b)  całkowita powierzchnia obszarów, dla których łącznie przyznano prawa do nowego sadzenia zgodnie z art. 85h 
rozporządzenia (WE) nr 1234/2007; w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z odstępstwa przewi
dzianego w art. 60 ust. 6 niniejszego rozporządzenia, przekazuje ono informacje o szacunkowej powierzchni 
danego obszaru, oparte na wynikach przeprowadzonego monitoringu. 

Informacje te przekazywane są w formie określonej w tabeli 8 załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia. 

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o tym, czy przekazywać szczegółowe informacje dotyczące regionów.”;  

3) art. 65 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W formie określonej w tabeli 9 do załącznika XIII państwa członkowskie do dnia 1 marca 2016 r. informują 
Komisję, w odniesieniu do okresu od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: 

a)  o prawach do sadzenia przekazanych do rezerwy; 

b)  o prawach do sadzenia udzielonych z rezerwy, za opłatą lub bez opłaty.”;  

4) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 74 

Wykaz 

Dane podawane w wykazie zgodnie z art. 145 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 do dnia 1 marca 2016 r. 
dotyczą dnia 31 grudnia 2015 r. 

Wykaz zawiera informacje określone w tabelach 15 i 16 załącznika XIII do niniejszego rozporządzenia. Państwa 
członkowskie mogą podjąć decyzję o tym, czy przekazywać szczegółowe informacje dotyczące regionów.”;  

5) w załączniku XIII skreśla się tabelę 14. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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