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II
(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 772/2010
2010 m. rugsėjo 1 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės,
taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos
potencialui ir kontrolei
pat būtina įpareigoti valstybės narės nustatyti galimo
paramos pratęsimo procedūrą ir išankstinį remiamų
veiksmų vertinimą.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas) (1), ypač į jo 103za straipsnį kartu su
4 straipsniu.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 555/2008 9 straipsnio 1 dalyje
aprašytas vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos
finansų valdymas, bet nėra konkrečių nuostatų, susijusių
su veiklos kontrole. Tam tikrais atvejais gali būti atlie
kami vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos
veiksmų daugkartiniai patikrinimai vietoje, dėl kurių susi
jusios administracinės ir finansinės sąnaudos nesumažėja.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 555/2008 81 straipsnyje išdėstytos
nuostatos, susijusios tik su gamybos potencialo stebėsena.
Nors vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos
veiksmai yra glaudžiai susiję su veiksmais, susijusiais su
gamybos potencialu, jiems šiuo metu minėtas straipsnis
netaikomas. Siekiant supaprastinti kontrolės sistemą,
būtina nustatyti vynuogynų restruktūrizavimo ir konver
sijos veiksmų tikrinimo taisykles, kurios būtų panašios į
esamas gamybos potencialo veiksmų tikrinimo taisykles.

(6)

Siekiant supaprastinti vynuogynų restruktūrizavimo ir
konversijos veiksmų tikrinimą, reikėtų nustatyti
nuostatas, kuriomis būtų leidžiama naudotis ne tik grafi
nėmis priemonėmis, bet ir lygiavertėmis priemonėmis,
kuriomis taip pat galima identifikuoti, išmatuoti sklypą
ir nustatyti jo buvimo vietą.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 555/2008 turėtų būti atitin
kamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro
žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto
nuomonę,

kadangi:
(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB)
Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos
organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno
sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečio
siomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei (2),
4 straipsnio d punkto pirmoje pastraipoje nustatyta,
kad konkretaus paramos gavėjo rėmimo ir informavimo
veikla trečiųjų šalių rinkose remiama ne ilgiau kaip trejus
metus.

(2)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant minėtą rėmimo
ir informavimo veiklą, būtina numatyti galimybę ją
pratęsti ne daugiau kaip dvejiems metams, jei rėmimo
ir informavimo veikla trečiosiose šalyse yra specifinė,
pvz., jei dėl jos administraciniai formalumai valstybės
narės ar trečiosios šalies lygmeniu trunka ilgiau nei
įprastai.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 555/2008 5 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad valstybės narės nustato paraiškų teikimo
tvarką, visų pirma siekdamos nustatyti išsamias kiekvieno
konkretaus remiamo veiksmo vertinimo taisykles. Taip

(1 )

OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 170, 2008 6 30, p. 1.
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ

1 straipsnis
Reglamentas (EB) Nr. 555/2008 iš dalies keičiamas taip:
1) 4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas pakeičiamas taip:
„d) Parama konkretaus paramos gavėjo rėmimo ir informa
vimo veiklai konkrečioje trečiojoje šalyje teikiama ne
ilgiau kaip trejus metus; tačiau prireikus paramos teikimą
galima vienąkart pratęsti ne ilgesniam kaip dvejų metų
laikotarpiui;“;
2) 5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) įvadinė frazė pakeičiama taip:
„Valstybės narės nustato paraiškų teikimo tvarką ir galimo
pratęsimo, kaip nurodyta 4 straipsnio pirmos pastraipos
d punkte, tvarką, visų pirma šias išsamias taisykles:“;
b) e punktas pakeičiamas taip:
„e) kiekvieno konkretaus remiamo veiksmo vertinimo
taisykles. Pratęsimo pagal 4 straipsnio pirmos
pastraipos d punktą atveju prieš pratęsimą papildomai
vertinami remiamų veiksmų rezultatai.“
3) 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
„Prieš išmokant paramą būtina įsitikinti, kad vienas veiksmas
arba visi veiksmai, numatyti paramos paraiškoje, atsižvel
giant į valstybės narės pasirinktą priemonės valdymo būdą
buvo įgyvendinti ir patikrinti vietoje pagal šio reglamento
81 straipsnį.“;
4) 81 straipsnis pakeičiamas taip:
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Ši kontrolė vykdoma atliekant patikrinimą vietoje. Tačiau, jei
valstybė narė turi galimybę naudotis patikimu atnaujinamu
kompiuteriniu vynuogynų registru, tai, siekiant patikrinti
administracinės kontrolės sistemos patikimumą, kontrolę
galima vykdyti administracinėmis priemonėmis, o priva
lomus patikrinimus vietoje prieš vynmedžių naikinimą
galima apriboti ir taikyti tik 5 % visų paraiškų kiekvienais
metais. Jei atliekant tokį patikrinimą vietoje nustatoma
didelių pažeidimų ar neatitikimų konkrečiame regione arba
jo dalyje, tai kompetentinga institucija atitinkamai padidina
patikrinimų vietoje atitinkamais metais ir kitais metais
skaičių.

3.
Plotai, už kuriuos skiriama vynmedžių išnaikinimo
priemoka, sistemingai tikrinami prieš vynmedžių naikinimą
ir po jo. Tikrinami tie plotai, dėl kurių buvo pateikta
pagalbos paraiška.

Vykdant kontrolę prieš vynmedžių naikinimą, be kita ko,
patikrinama, ar vynuogynas iš tiesų egzistuoja, taip pat atlie
kamas pagal 75 straipsnį nustatyto apsodinto ploto patikri
nimas ir patikrinama, ar atitinkamas plotas yra tinkamai
prižiūrimas.

Ši kontrolė vykdoma atliekant patikrinimą vietoje. Tačiau, jei
valstybė narė turi galimybę naudotis grafine priemone arba
jai lygiaverte priemone, leidžiančia išmatuoti pagal
75 straipsnį apsodintą sklypą kompiuteriniame vynuogynų
registre, ir turi patikimą atnaujintą informaciją apie tinkamą
sklypo priežiūrą, tai, siekiant patikrinti administracinės kont
rolės sistemos patikimumą, kontrolę galima vykdyti adminis
tracinėmis priemonėmis, o privalomus patikrinimus vietoje
prieš vynmedžių naikinimą apriboti ir taikyti tik 5 % visų
paraiškų. Jei atliekant tokį patikrinimą vietoje nustatoma
didelių pažeidimų ar neatitikimų konkrečiame regione arba
jo dalyje, tai kompetentinga institucija atitinkamai padidina
patikrinimų vietoje atitinkamais metais skaičių.

„81 straipsnis
Su
gamybos
potencialu
ir
su
vynuogynų
restruktūrizavimo ir konversijos veiksmais susijusi
kontrolė
1.
Tikrindamos atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II
dalies I antraštinės dalies III skyriaus IVa skirsnyje išdėsty
toms gamybos potencialo nuostatoms, įskaitant to regla
mento 85g straipsnio 1 dalyje nustatytą laikiną draudimą
sodinti naujus vynmedžius, taip pat vynuogynų restruktūri
zavimui ir konversijai skirto to reglamento 103q straipsnio
nuostatoms, valstybės narės naudojasi vynuogynų registru.
2.
Suteikiant atsodinimo teises, kaip numatyta Regla
mento (EB) Nr. 1234/2007 85i straipsnyje, plotai sistemingai
tikrinami prieš vynmedžių naikinimą ir po jo. Tikrinami tie
plotai, kuriuose suteikiama atsodinimo teisė.
Vykdant kontrolę prieš vynmedžių naikinimą, be kita ko,
patikrinama, ar vynuogynas iš tiesų egzistuoja.

4.
Siekiant įsitikinti, ar iš tiesų išnaikintas atitinkamas
vynmedžių plotas, atliekamas patikrinimas vietoje. Jei išnai
kintas visas vynuogyno sklypas arba jei nuotolinio stebėjimo
technologijos skiriamoji geba lygi 1 m2 ar didesnė, patikri
nimas gali būti atliekamas nuotolinio stebėjimo būdu.

5.
Kai už plotus skiriama vynmedžių išnaikinimo prie
moka, tai, nepažeidžiant 3 dalies trečiosios pastraipos ir
4 dalies, bent vienas iš dviejų 3 dalies pirmojoje pastraipoje
minimų patikrinimų atliekamas vykdant patikrinimą vietoje.

6.
Plotai, už kuriuos skiriama pagalba dėl vynuogynų re
struktūrizavimo ir konversijos veiksmų, sistemingai tikrinami
prieš atliekant tokius veiksmus ir juos atlikus. Tikrinami tie
plotai, dėl kurių buvo pateikta pagalbos paraiška.
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Vykdant kontrolę prieš vynuogynų restruktūrizavimo ir
konversijos veiksmus, be kita ko, patikrinama, ar vynuo
gynas iš tiesų egzistuoja, taip pat atliekamas pagal
75 straipsnį nustatyto apsodinto ploto patikrinimas ir patik
rinama, kad nebūtų atliekamas 6 straipsnyje apibrėžtas
įprastas vynuogynų atnaujinimas.
Antroje pastraipoje nurodyta kontrolė vykdoma atliekant
patikrinimą vietoje. Tačiau, jei valstybė narė turi galimybę
naudotis grafine priemone arba jai lygiaverte priemone,
leidžiančia išmatuoti pagal 75 straipsnį apsodintą sklypą
kompiuteriniame vynuogynų registre, ir turi patikimą atnau
jintą informaciją apie pasodintų vynmedžių veisles, tai,
siekiant patikrinti administracinės kontrolės sistemos patiki

L 232/3

mumą, kontrolę galima vykdyti administracinėmis priemo
nėmis, o galiausiai privalomus patikrinimus vietoje prieš
vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos veiksmus apri
boti ir taikyti tik 5 % visų paraiškų. Jei atliekant tokį patik
rinimą vietoje nustatoma didelių pažeidimų ar neatitikimų
konkrečiame regione arba jo dalyje, tai kompetentinga insti
tucija atitinkamai padidina patikrinimų vietoje atitinkamais
metais skaičių.“
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

