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II
(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL (UE) NR. 772/2010 AL COMISIEI
din 1 septembrie 2010
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole
în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul de producție și privind
controalele în sectorul vitivinicol
sprijin. Este de asemenea necesar să se prevadă obligația
statelor membre de a stabili procedura pentru o
eventuală reînnoire a sprijinului, precum și pentru o
evaluare preliminară a acțiunilor care beneficiază de
sprijin.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1), în
special articolul 103za coroborat cu articolul 4,

(4)

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 555/2008 descrie gestionarea financiară a restruc
turării și reconversiei podgoriilor, fără a stabili însă
dispoziții specifice pentru controlul operațiunilor. Opera
țiunile de restructurare și reconversie a podgoriilor pot fi
supuse, în anumite cazuri, unor multiple controale la fața
locului fără rezultate asupra îmbunătățirii costurilor
administrative și financiare pe care le presupun aceste
operațiuni.

(5)

Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008
stabilește dispoziții legate exclusiv de monitorizarea
potențialului de producție. Deși sunt strâns legate de
operațiunile privind potențialul de producție, operațiunile
de restructurare și reconversie a podgoriilor sunt excluse
în prezent de la aplicarea articolului menționat. În
vederea simplificării sistemului de control, este necesar
să se stabilească norme privind verificarea operațiunilor
de restructurare și reconversie a podgoriilor care să fie
similare normelor actuale referitoare la verificarea opera
țiunilor privind potențialul de producție.

(6)

Pentru a simplifica verificarea operațiunilor de restruc
turare și reconversie a podgoriilor, trebuie să se stabi
lească dispoziții care să permită utilizarea, în plus față
de instrumentele grafice, a unor instrumente echivalente
cu ajutorul cărora să se poată, de asemenea, identifica,
măsura și localiza o parcelă.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 555/2008 trebuie
modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de gestionare a orga
nizării comune a piețelor agricole,

întrucât:

(1)

Conform articolului 4 primul paragraf litera (d) din Regu
lamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie
2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regula
mentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind orga
nizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește
programele de sprijin, comerțul cu țările terțe, potențialul
de producție și privind controalele în sectorul viti
vinicol (2), durata sprijinului pentru promovare și
informare pe piețele din țările terțe nu depășește trei
ani pentru un anumit beneficiar într-o anumită țară terță.

(2)

Ținând seama de experiența dobândită în cursul punerii
în aplicare a acțiunilor de sprijin menționate, este necesar
să se prevadă reînnoirea acestora pentru o perioadă de cel
mult doi ani, dat fiind caracterul specific al acțiunilor de
promovare și informare în țările terțe, care, de exemplu,
necesită formalități administrative de durată mai lungă la
nivelul statelor membre și al țărilor terțe.

(3)

(1 )

Conform articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 555/2008, statele membre stabilesc procedura de
prezentare a cererilor, care prevede în special norme
privind evaluarea oricărei acțiuni care beneficiază de
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
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Controlul anterior defrișării include și verificarea existenței
podgoriei în cauză.

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 se modifică după cum
urmează:
1. la articolul 4 primul paragraf, litera (d) se înlocuiește cu
următorul text:
„(d) durata sprijinului pentru promovare și informare să nu
depășească trei ani pentru un anumit beneficiar într-o
anumită țară terță; cu toate acestea, dacă este necesar,
acesta poate fi reînnoit o singură dată, pentru o perioadă
de maximum doi ani;”;
2. articolul 5 alineatul (1) se modifică după cum urmează:
(a) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„Statele membre stabilesc procedura de prezentare a
cererilor și procedura de posibilă reînnoire menționată
la articolul 4 primul paragraf litera (d), care prevăd în
special norme privind:”;
(b) litera (e) se înlocuiește cu următorul text:
„(e) evaluarea oricărei acțiuni care beneficiază de sprijin.
În caz de reînnoire, în conformitate cu articolul 4
primul paragraf litera (d), rezultatele acțiunilor care
beneficiază de sprijin trebuie evaluate și înainte de
reînnoire.”;
3. la articolul 9 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„Sprijinul se acordă de îndată ce se constată că o operațiune
sau toate operațiunile vizate de cererea de sprijin, în funcție
de modul de gestionare a măsurii ales de statul membru
respectiv, au fost executate și au făcut obiectul unui
control la fața locului, în conformitate cu articolul 81 din
prezentul regulament.”;
4. articolul 81 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 81
Control privind potențialul de producție și operațiunile
de restructurare și reconversie a podgoriilor
(1)
În scopul verificării respectării dispozițiilor privind
potențialul de producție stabilite în partea II titlul I
capitolul III secțiunea IVa din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007, inclusiv a interdicției tranzitorii de plantare
nouă prevăzute la articolul 85g alineatul (1) din regula
mentul respectiv, precum și a dispozițiilor de la
articolul 103q din același regulament referitoare la opera
țiunile de restructurare și reconversie a podgoriilor, statele
membre utilizează registrul plantațiilor viticole.
(2)
Atunci când se acordă drepturi de replantare conform
dispozițiilor articolului 85i din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007, suprafețele sunt verificate în mod sistematic
înainte și după executarea defrișării. Loturile care trebuie
supuse controlului sunt cele pentru care urmează să se
acorde un drept de replantare.

Acest control se efectuează sub forma unui control la fața
locului. Cu toate acestea, dacă statul membru dispune de un
registru al plantațiilor viticole computerizat fiabil și
actualizat, controlul se poate efectua sub forma unui
control administrativ, iar obligația referitoare la realizarea
unui control la fața locului anterior defrișării poate fi
limitată la 5 % din cereri pe an, pentru confirmarea fiabilității
sistemului de control administrativ. În cazul în care un astfel
de control la fața locului constată nereguli sau discrepanțe
semnificative într-o regiune sau într-o parte a unei regiuni,
autoritatea competentă crește în mod corespunzător numărul
controalelor la fața locului pe parcursul anului în cauză și al
anului următor.
(3)
Suprafețele care beneficiază de o primă de defrișare
sunt verificate în mod sistematic înainte și după defrișare.
Loturile care trebuie verificate sunt cele care fac obiectul unei
cereri de ajutor.
Controlul anterior defrișării include și verificarea existenței
podgoriei în cauză, a suprafeței plantate determinate în
conformitate cu articolul 75 și a faptului că suprafața în
cauză este întreținută în mod corespunzător.
Acest control se efectuează sub forma unui control la fața
locului. Cu toate acestea, dacă statul membru dispune de un
instrument grafic sau de un instrument echivalent în cadrul
registrului computerizat al plantațiilor viticole, care permite
măsurarea suprafeței plantate în conformitate cu articolul 75,
precum și de informații fiabile actualizate cu privire la faptul
că parcela este întreținută în mod corespunzător, controlul se
poate efectua sub forma unui control administrativ, iar
obligația de a efectua un control la fața locului anterior
defrișării poate fi limitată la 5 % din cereri, pentru
confirmarea fiabilității sistemului de control administrativ.
În cazul în care un astfel de control la fața locului
constată nereguli sau discrepanțe semnificative într-o
regiune sau într-o parte a unei regiuni, autoritatea
competentă crește în mod corespunzător numărul
controalelor la fața locului pe parcursul anului în cauză.
(4)
Verificarea executării efective a defrișării se face prin
intermediul unui control la fața locului. În cazul defrișării
întregii parcele cu viță-de-vie sau dacă rezoluția teledetecției
este de minimum 1 m2, verificarea se poate face prin telede
tecție.
(5)
Fără a aduce atingere alineatului (3) al treilea paragraf
și alineatului (4), în ceea ce privește suprafețele care bene
ficiază de o primă de defrișare, cel puțin una dintre cele două
verificări menționate la alineatul (3) primul paragraf se efec
tuează sub forma unui control la fața locului.
(6)
Suprafețele care beneficiază de ajutoare pentru
operațiuni de restructurare și reconversie a podgoriilor sunt
verificate în mod sistematic înainte și după executarea opera
țiunilor. Loturile care trebuie supuse controlului sunt cele
pentru care s-a depus o cerere de ajutor.
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Controlul efectuat înainte de executarea operațiunilor include
și verificarea existenței podgoriei în cauză, a suprafeței
plantate determinate în conformitate cu articolul 75,
precum și a faptului că este exclus cazul de înlocuire
normală a podgoriilor definită la articolul 6.
Controlul menționat în paragraful al doilea se efectuează sub
forma unui control la fața locului. Cu toate acestea, dacă
statul membru dispune de un instrument grafic sau de un
instrument echivalent în cadrul registrului computerizat al
plantațiilor viticole, care permite măsurarea suprafeței
plantate în conformitate cu articolul 75, precum și de
informații fiabile actualizate cu privire la soiurile de
struguri de vin plantate, controlul se poate efectua sub
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forma unui control administrativ, iar, în consecință,
obligația de a efectua un control la fața locului înainte de
executarea operațiunilor poate fi limitată la 5 % din cereri,
pentru confirmarea fiabilității sistemului de control adminis
trativ. În cazul în care un astfel de control la fața locului
constată nereguli sau discrepanțe semnificative într-o regiune
sau într-o parte a unei regiuni, autoritatea competentă crește
în mod corespunzător numărul controalelor la fața locului
pe parcursul anului în cauză.”
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 septembrie 2010.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO

