
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/38 

z dnia 14 stycznia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 555/2008 w odniesieniu do górnego pułapu dla płatności 
zaliczkowych na wsparcie inwestycji i innowacji w związku z krajowymi programami 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 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 54 lit. b) i f), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W art. 19 ust. 2 i art. 20c ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 555/2008 (2) przewiduje się zarządzanie 
środkami wsparcia przyznanego na inwestycje i innowacje w związku z krajowymi programami wsparcia w 
sektorze wina. W przepisach tych określono górny pułap płatności zaliczkowych na poziomie 50 % na lata 
budżetowe 2013, 2014 i 2015 w odniesieniu do środków na rzecz inwestycji oraz na lata budżetowe 2014 i 
2015 w odniesieniu do środków na rzecz innowacji. To czasowe podwyższenie w stosunku do normalnego 
górnego pułapu na poziomie 20 % powinno nadal obowiązywać w 2016 r., aby ułatwić wdrożenie 
wspominanych środków, mając na uwadze trudną sytuację finansową, z którą wciąż boryka się wiele państw 
członkowskich. 

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

(3)  W celu zapewnienia ciągłości warunków dotyczących środków na rzecz inwestycji i innowacji w odniesieniu do 
zaliczek oraz wykluczenia wszelkiej dyskryminacji beneficjentów niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać 
od dnia 1 stycznia 2016 r. 

(4)  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 następujące zmiany:  

1) art. 19 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Kwota zaliczki nie może przekraczać 20 % pomocy publicznej dotyczącej inwestycji, a płatność tej kwoty jest 
uzależniona od ustanowienia gwarancji bankowej lub analogicznej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki. 
Jednak w przypadku inwestycji, na którą pomoc przyznano na podstawie indywidualnej decyzji podjętej w roku 
budżetowym 2013, 2014, 2015 lub 2016, kwota zaliczki może zostać podniesiona do 50 % pomocy publicznej 
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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 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). 



związanej z tą inwestycją. Do celów art. 23 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 (*) łączną 
kwotę zaliczki należy przeznaczyć na realizację danego działania w ciągu dwóch lat od dnia jej wypłaty.  

(*) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, 
zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, 
s. 18).”;  

2) art. 20c ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Kwota zaliczki nie może przekraczać 20 % pomocy publicznej dotyczącej inwestycji w innowacje, a płatność tej 
kwoty jest uzależniona od ustanowienia gwarancji bankowej lub analogicznej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty 
zaliczki. Jednak w przypadku inwestycji w innowacje, na którą pomoc przyznano na podstawie indywidualnej decyzji 
podjętej w roku budżetowym 2014, 2015 lub 2016, kwota zaliczki może zostać podniesiona do 50 % pomocy 
publicznej związanej z tą inwestycją. Do celów art. 23 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 
łączną kwotę zaliczki należy przeznaczyć na realizację danego działania w ciągu dwóch lat od dnia jej wypłaty.”. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 14 stycznia 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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