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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουνίου 2012
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον αφορά την υποβολή των
προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβου
λίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο
103κθα σε συνδυασμό με το άρθρο 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Το άρθρο 103ια παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι κάθε κράτος
μέλος παραγωγής που αναφέρεται στο παράρτημα Χβ του
εν λόγω κανονισμού πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή σχέ
διο πενταετούς προγράμματος στήριξης που περιλαμβάνει
μέτρα για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα.
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργά
νωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμ
ματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό
παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα (2),
προβλέπει ότι η πρώτη υποβολή προγραμμάτων στήριξης
αφορά τα πέντε οικονομικά έτη από το 2009 έως το 2013.
Για την προετοιμασία της δεύτερης υποβολής των σχεδίων
προγραμμάτων στήριξης για τα οικονομικά έτη 2014 έως
2018, θα πρέπει να καθοριστούν το πλαίσιο και οι ειδικές
απαιτήσεις για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Είναι επί
σης αναγκαίο να καθοριστεί προθεσμία για τη δεύτερη υπο
βολή των σχεδίων προγραμμάτων στήριξης.
Θα πρέπει να καθοριστεί προθεσμία για τα κράτη μέλη που
επιθυμούν να μεταφέρουν, από το 2014, ποσά από τα
εθνικά κονδύλιά τους στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 θα πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την
Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 170 της 30.6.2008, σ. 1

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2
Υποβολή προγραμμάτων στήριξης
1.
Η πρώτη υποβολή του σχεδίου προγράμματος στήριξης
που αναφέρεται στο άρθρο 103ια παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αφορά τα πέντε οικο
νομικά έτη από το 2009 έως το 2013.
Για τα οικονομικά έτη 2014 έως 2018, τα κράτη μέλη υπο
βάλλουν τα σχέδια προγραμμάτων στήριξης στην Επιτροπή έως
την 1η Μαρτίου 2013. Εάν τα εθνικά κονδύλια που προβλέπο
νται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά τροποποιηθούν
μετά την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα
προγράμματα στήριξης αναλόγως.
Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής το σχέδιο
προγράμματος στήριξης με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποι
ώντας το έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα I.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τον χρηματοδοτικό
προγραμματισμό τους για το σχέδιο προγράμματος στήριξης
που αναφέρεται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο με τη
μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα II.
2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη νομοθεσία
τους που σχετίζεται με τα σχέδια προγραμμάτων στήριξης τα
οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 μόλις εγκριθούν ή τρο
ποποιηθούν. Αυτή η κοινοποίηση μπορεί να γίνει γνωστοποι
ώντας στην Επιτροπή τον δικτυακό τόπο στον οποίο είναι δημό
σια διαθέσιμη αυτή η νομοθεσία.
3.
Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να μεταφέρουν στο
καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όλο το ποσό των εθνικών κονδυ
λίων τους από το οικονομικό έτος 2010 και μετά και για το
σύνολο της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1
πρώτο εδάφιο, υποβάλλουν το έντυπο που προβλέπεται στο
παράρτημα II του παρόντος κανονισμού, δεόντως συμπληρω
μένο στη σχετική θέση εφάπαξ πριν από την 30ή Ιουνίου 2008.
Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να μεταφέρουν στο καθεστώς
ενιαίας ενίσχυσης ποσά των εθνικών κονδυλίων τους από το
οικονομικό έτος 2014 και μετά και για το σύνολο της περιό
δου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, υπο
βάλλουν το έντυπο που προβλέπεται στο παράρτημα II, δεό
ντως συμπληρωμένο στη σχετική θέση πριν από την 1ή Δεκεμ
βρίου 2012.
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4.
Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να καταρτίσουν το
πρόγραμμα στήριξής τους, συμπεριλαμβάνοντας περιφερειακές
ιδιαιτερότητες, δύνανται να υποβάλουν λεπτομέρειες ανά περι
φέρεια με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα III.

(2) Τα παραρτήματα I, ΙΙ, III, IV, V, VI, VII, VIII, VΙΙΙα και VΙΙΙβ
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού.

5.
Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δαπάνες που προ
κύπτουν από την ημερομηνία παραλαβής του προγράμματος
στήριξης από την Επιτροπή έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του σύμφωνα με το άρθρο 103ια παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1) Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΟΑ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Υποβολή προγράμματος στήριξης
A. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009 - 2013
Κράτος μέλος (1): ...................................
Περίοδος (2): ........................................

Ημερομηνία υποβολής: .....................

Αριθμός αναθεώρησης: ........................

Εάν η τροποποίηση ζητείται από την Επιτροπή/η τροποποίηση ζητείται από το κράτος μέλος (3)
A. Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους
α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε (4)
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι:
β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (5):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Αμπελουργικές περίοδοι.
Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.
Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Συμπεριλαμβανομένης της έκβασης των τρεχουσών εργασιών βάσει του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.
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Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
θ) Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης σύμφωνα με το άρθρο 103κγ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι):
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
ι)

Απόσταξη κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 103κδ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι):
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:

ια) Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 103κε
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Διάρκεια μεταβατικής περιόδου (αμπελουργικές περίοδοι):
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
B. Αποτελέσματα πραγματοποιηθεισών διαβουλεύσεων:
Γ.

Εκτίμηση του αναμενόμενου τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου (1):

Δ. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων:
E.

Παροχή γενικού πίνακα χρηματοδότησης με τη μορφή του παραρτήματος II (να προσδιορισθεί ο αριθμός
αναθεώρησης):

(1) Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 103ιε παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν
τα σημεία Γ και ΣΤ.
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ΣΤ. Κριτήρια και ποσοτικοί δείκτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολό
γηση:
Μέτρα που λήφθηκαν ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων:
Ζ. Ορισμός αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 - 2018
Κράτος μέλος (1): ...................................
Περίοδος (2): ........................................

Ημερομηνία υποβολής: .....................

Αριθμός αναθεώρησης: ........................

Εάν η τροποποίηση ζητείται από την Επιτροπή/η τροποποίηση ζητείται από το κράτος μέλος (3)
A. Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων καθώς και των ποσοτικοποιημένων στόχων τους
α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε (4)
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι:
β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων:
(1)
(2)
(3)
(4)

Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Αμπελουργικές περίοδοι.
Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.
Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
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Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
Κρατική ενίσχυση:
η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ
Θεσπίζεται στο πρόγραμμα στήριξης: ναι/όχι, εάν ναι:
Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Ποσοτικοποιημένοι στόχοι:
B. Αποτελέσματα πραγματοποιηθεισών διαβουλεύσεων
Γ.

Εκτίμηση του αναμενόμενου τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου (1):

Δ. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων
E.

Παροχή γενικού πίνακα χρηματοδότησης με τη μορφή του παραρτήματος II (να προσδιορισθεί ο αριθμός
αναθεώρησης)

ΣΤ. Κριτήρια και ποσοτικοί δείκτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και την αξιολό
γηση
Μέτρα που λήφθηκαν ώστε να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων
Ζ. Ορισμός αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών για την υλοποίηση του προγράμματος.

(1) Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 103ιε παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 δεν υποχρεούνται να συμπληρώσουν
τα σημεία Γ και ΣΤ.»
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2) Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υποβολή του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο ε) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος

(1):

Ημερομηνία ανακοίνωσης (υποβολή το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2008):
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 103ιε

2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή
αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

3β - Σχέδια σε εξέλιξη

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης –
στήριξη έκτασης

Άρθρο 103κγ

10 - Απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ(1)

11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους
σταφυλιών για εμπλουτισμό

Άρθρο 103κε

Σύνολο
(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.

Για μέτρα που δεν θεσπίζονται στο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, πρέπει να αναφέρεται «0».
Εάν υπάρχουν:
10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη
κρίσης

Άρθρο 103κδ(5)
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 -2018 (1)
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 103ιε

2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπε
λώνων

Άρθρο 103ιζ

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ
Σύνολο

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και έως την 1η Μαρτίου 2013 το αργότερο για τα
άλλα μέτρα.

(1) Στα ποσά περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του πρώτου πενταετούς προγράμματος
2009-2013 και για το οποίο οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο πενταετές πρόγραμμα 2014-2018.»

29.6.2012
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(3) Το παράρτημα III αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Προαιρετική υποβολή του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ
στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 – ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Περιφέρεια:
Ημερομηνία ανακοίνωσης (υποβολή το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου 2008):
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 103ιε

2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3α - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

3β - Σχέδια σε εξέλιξη

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

9 - Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης – στήριξη έκτασης

Άρθρο 103κγ

10 - Απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ

11 - Χρήση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών για
εμπλουτισμό

Άρθρο 103κε

Σύνολο
(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.

Για μέτρα που δεν θεσπίζονται στο εθνικό πρόγραμμα στήριξης, πρέπει να αναφέρεται «0» στα κελιά των ποσών του πίνακα.
Εάν υπάρχουν:
10α - Κρατική ενίσχυση για απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ(5)
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 -2018 (1)
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Περιφέρεια:
Ημερομηνία ανακοίνωσης (υποβολή το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2013):
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Σύνολο

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης

Άρθρο 103ιε

2 - Προώθηση σε αγορές τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3 - Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ
Σύνολο

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.

(1) Στα ποσά περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο του πρώτου πενταετούς προγράμματος
2009-2013 και για το οποίο οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στο δεύτερο πενταετές πρόγραμμα 2014-2018»

29.6.2012

EL
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4) Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Τροποποιήσεις του οικονομικού πίνακα των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο ε)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013:
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:
Αιτιολογία: τροποποίηση ζητηθείσα από την Επιτροπή/τροποποίηση ζητηθείσα από το κράτος μέλος (3)
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

(1)

(2)

(3)

Άρθρο 103ιε

Προηγού
μενη υποβο
λή

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυ
σης

Τροποποι
ημένο ποσό
2 - Προώθηση σε αγορές
τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

3α - Αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

3β - Σχέδια σε εξέλιξη

Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1493/1999

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(1)

(2)

(3)

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

9 - Απόσταξη εδώδιμης
αλκοόλης – στήριξη έκτασης

Άρθρο 103κγ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

10 - Απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

11 - Χρήση συμπυκνωμένου
γλεύκους σταφυλιών για
εμπλουτισμό

Άρθρο 103κε

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

Σύνολο

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου.
(3) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.

Προθεσμία ανακοίνωσης:
Εάν υπάρχουν:
10α - Κρατική ενίσχυση για
απόσταξη κρίσης

Άρθρο103κδ(5)

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

(4)

(5)

29.6.2012

(6)

(7)

(8)

(9)

29.6.2012
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 -2018:
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:
Αιτιολογία: τροποποίηση ζητηθείσα από την Επιτροπή/τροποποίηση ζητηθείσα από το κράτος μέλος (3)
Οικονομικό έτος
Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

(1)

(2)

(3)

Άρθρο 103ιε

Προηγού
μενη υποβο
λή

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυ
σης

Τροποποι
ημένο ποσό
2 - Προώθηση σε αγορές
τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

3 - Αναδιάρθρωση και μετα
τροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

2014

2015

2016

2017

2018

Σύνολο

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(1)

(2)

Σύνολο

(3)

Προηγού
μενη υποβο
λή
Τροποποι
ημένο ποσό

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου.
(3) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.»

(4)

(5)

29.6.2012

(6)

(7)

(8)

(9)

EL

29.6.2012
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5) Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009 -2013:
Κράτος μέλος (1): .....................................
Περίοδος: .............................................

Ημερομηνία υποβολής: ........................

Αριθμός αναθεώρησης: ..........................

A. Συνολική αξιολόγηση:
B. Όροι και αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων (2)
α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε (3)
β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα (4)
Κρατική ενίσχυση:
γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
Κρατική ενίσχυση:
ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
Κρατική ενίσχυση:
η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ
Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Αποτελέσματα:
θ) Απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης σύμφωνα με το άρθρο 103κγ
Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Αποτελέσματα:
(1)
(2)
(3)
(4)

Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Συμπληρώνονται μόνον οι παράγραφοι που αφορούν τα μέτρα τα οποία θεσπίσθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης.
Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Εκτίμηση του τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου βάσει κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών που καθορίζονται για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα.
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ι)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόσταξη κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 103κδ
Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Αποτελέσματα:
Κρατική ενίσχυση:

ια) Χρησιμοποίηση συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών σύμφωνα με το άρθρο 103κε
Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Αποτελέσματα:
Γ. Συμπεράσματα (και, εφόσον απαιτείται, προβλεπόμενες τροποποιήσεις)
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 -2018
Κράτος μέλος (1): .....................................
Περίοδος: .............................................

Ημερομηνία υποβολής: ........................

Αριθμός αναθεώρησης: ..........................

A. Συνολική αξιολόγηση:
B. Όροι και αποτελέσματα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων (2)
α) Στήριξη στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 103ιε (3)
β) Προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα (4)
Κρατική ενίσχυση:
γ) Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
δ) Πρώιμος τρύγος σύμφωνα με το άρθρο 103ιη
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
ε) Ταμεία αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 103ιθ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
στ) Ασφάλιση συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 103κ
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
Κρατική ενίσχυση:
ζ) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 103κα
Όροι εφαρμογής:
Αποτελέσματα:
Κρατική ενίσχυση:
(1)
(2)
(3)
(4)

Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Συμπληρώνονται μόνον οι παράγραφοι που αφορούν τα μέτρα τα οποία θεσπίσθηκαν στο πρόγραμμα στήριξης.
Όλα τα άρθρα που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
Εκτίμηση του τεχνικού, οικονομικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντικτύπου βάσει κριτηρίων και ποσοτικών δεικτών που καθορίζονται για
την παρακολούθηση και αξιολόγηση στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα.

29.6.2012

29.6.2012
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η) Απόσταξη υποπροϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 103κβ
Όροι εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του ύψους της ενίσχυσης):
Αποτελέσματα:
Γ. Συμπεράσματα (και, εφόσον απαιτείται, προβλεπόμενες τροποποιήσεις)»
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6) Το παράρτημα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Οικονομικός πίνακας εκτέλεσης των εθνικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 188α παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013
(σε χιλ. ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):
Τροποποιημένος πίνακας: Ναι/Όχι (3)

Εάν ναι, αριθμός:
Οικονομικό έτος

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

Μέτρα

(1)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυ
σης

2009

2010

2011

2012

2013

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 - Προώθηση σε αγορές
τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3α - Αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

3β - Σχέδια σε εξέλιξη

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ.
1493/1999

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

9 - Απόσταξη εδώδιμης
αλκοόλης – στήριξη έκτασης

Άρθρο 103κγ

10 - Απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ

11 - Χρήση συμπυκνωμένου
γλεύκους σταφυλιών για
εμπλουτισμό

Άρθρο 103κε

Σύνολο
(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου.
(3) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.

Εάν υπάρχουν:
10α - Κρατική ενίσχυση για
απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ
παράγραφος 5

Σύνολο
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014 -2018

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):
Τροποποιημένος πίνακας: Ναι/Όχι (3)

Εάν ναι, αριθμός:
Οικονομικό έτος

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007

Μέτρα

(1)

1 - Καθεστώς ενιαίας ενίσχυ
σης

2014

2015

2016

2017

2018

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

Πρόβλεψη/
Εκτέλεση (3)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

2 - Προώθηση σε αγορές
τρίτων χωρών

Άρθρο 103ιστ

3 - Αναδιάρθρωση και μετα
τροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

5 - Ταμεία αλληλοβοήθειας

Άρθρο 103ιθ

6 - Ασφάλιση συγκομιδής

Άρθρο 103κ

7 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις

Άρθρο 103κα

8 - Απόσταξη υποπροϊόντων

Άρθρο 103κβ

Σύνολο
(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου.
(3) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.»

Σύνολο

EL
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7) Το παράρτημα VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
Τεχνικά δεδομένα σχετικά με τα εθνικά προγράμματα στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ιβ στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013:
(ποσό σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος

(1):

Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:
Οικονομικό έτος

Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1234/2007

Εκτέλεση

Πρόβλεψη

Εκτέλεση

Πρόβλεψη

Εκτέλεση

Σύνολο

Πρόβλεψη

2013

Εκτέλεση

2012

Πρόβλεψη

2011

Εκτέλεση

2010

Πρόβλεψη

2009

Εκτέλεση

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Άρθρο 103ιστ

Αριθμός σχεδίων

1 - Καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης
2 - Προώθηση σε αγο
ρές τρίτων χωρών

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (3)

3α - Αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Καλυπτόμενη
έκταση (ha)

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέσο ποσό (EUR/
ha) (4)
3β - Σχέδια σε εξέλιξη

Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999

Καλυπτόμενη
έκταση (ha)

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Τροποποιημένο
ποσό (EUR/ha) (4)
4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

Καλυπτόμενη
έκταση (ha)
Μέσο ποσό (EUR/
ha) (4)

5 - Ταμεία αλληλοβοή
θειας

Άρθρο 103ιθ

Αριθμός νέων
ταμείων
Μέση κοινοτική
στήριξη (5)

(Αθροιστικά
στοιχεία)

29.6.2012

(1)

6 - Ασφάλιση συγκομι
δής

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2)

(3)

Άρθρο 103κ

Αριθμός παραγω
γών

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (6)

7 - Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις

Άρθρο 103κα

Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Αριθμός δικαιού
χων

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (7)
Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.1 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο α)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.2 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις εκτός περιφε
ρειών σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο β)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.3 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο γ)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.4 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
μικρών νησιών του
Αιγαίου

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο δ)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.5 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο α)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.6 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις εκτός περιφε
ρειών σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο β)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.7 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο γ)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.8 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
μικρών νησιών του
Αιγαίου

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο δ)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

8 - Απόσταξη υποπροϊ
όντων

Άρθρο 103κβ

Εύρος μέγιστης
ενίσχυσης (EUR/
%vol/hl) (8)
Εκατ. hl
Μέση κοινοτική
στήριξη (9)

EL
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(1)

9 - Απόσταξη εδώδιμης
αλκοόλης – στήριξη
έκτασης

(2)

(3)

Άρθρο 103κγ

Εύρος ενίσχυσης
(EUR/ha) (8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

29.6.2012

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Έκταση (ha)
Μέση στήριξη (3)
10 - Απόσταξη κρίσης

Άρθρο 103κδ

Εύρος ενίσχυσης
(EUR/%vol/hl) (8)
Ελάχιστη τιμή
παραγωγού (EUR/
%vol/hl) (8)
Εκατ. hl
Μέση κοινοτική
στήριξη (9)

Άρθρο 103κε

11 - Χρήση συμπυκνω
μένου γλεύκους σταφυ
λιών για εμπλουτισμό

Εύρος ενίσχυσης
(EUR/%vol/hl) (8)
Εκατ. hl
Μέση κοινοτική
στήριξη (9)

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 30ή Ιουνίου 2008 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου· για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2010 για
την πρώτη φορά).
(3) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των σχεδίων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(4) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά της έκτασης που αφορά το παρόν
παράρτημα.
(5) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των ταμείων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(6) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των παραγωγών που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(7) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των δικαιούχων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(8) Λεπτομέρειες παρέχονται στα παραρτήματα I και V.
(9) Υπολογίζεται διαιρώντας το(τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των εκατόλιτρων που
αφορά το παρόν παράρτημα.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014-2018:
(ποσό σε χιλιάδες ευρώ)

Κράτος μέλος (1):
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:
Οικονομικό έτος

Μέτρα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1234/2007

Εκτέλεση

Πρόβλεψη

Εκτέλεση

Πρόβλεψη

Εκτέλεση

Σύνολο

Πρόβλεψη

2018

Εκτέλεση

2017

Πρόβλεψη

2016

Εκτέλεση

2015

Πρόβλεψη

2014

Εκτέλεση

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Άρθρο 103ιστ

Αριθμός σχεδίων

1 - Καθεστώς ενιαίας
ενίσχυσης
2 - Προώθηση σε αγο
ρές τρίτων χωρών

(Αθροιστικά
στοιχεία)

29.6.2012

(1)

EL
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Μέση κοινοτική
στήριξη (3)

3 - Αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελώνων

Άρθρο 103ιζ

Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Καλυπτόμενη
έκταση (ha)

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέσο ποσό
(EUR/ha) (4)
4 - Πρώιμος τρύγος

Άρθρο 103ιη

Καλυπτόμενη
έκταση (ha)
Μέσο ποσό
(EUR/ha) (4)

5 - Ταμεία αλληλοβοή
θειας

Άρθρο 103ιθ

Αριθμός νέων
ταμείων

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (5)
6 - Ασφάλιση συγκομι
δής

Άρθρο 103κ

Αριθμός παραγω
γών

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (6)

7 - Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις

Άρθρο 103κα

Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Αριθμός δικαιού
χων

(Αθροιστικά
στοιχεία)

Μέση κοινοτική
στήριξη (7)
Κρατικές ενισχύσεις

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.1 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο α)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.2 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις εκτός περιφε
ρειών σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο β)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.3 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο γ)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.4 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
μικρών νησιών του
Αιγαίου

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο δ)

Επιλέξιμο κόστος

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.5 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο α)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

EL
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(1)
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

29.6.2012

(2)

(3)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

7.6 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις εκτός περιφε
ρειών σύγκλισης

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο β)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.7 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο γ)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

7.8 Επενδύσεις σε επι
χειρήσεις σε περιφέρειες
μικρών νησιών του
Αιγαίου

Άρθρο 103κα
παράγραφος 4
στοιχείο δ)

Κοινοτική συμμετο
χή

(Αθροιστικά
στοιχεία)

8 - Απόσταξη υποπροϊ
όντων

Άρθρο 103κβ

Εύρος μέγιστης
ενίσχυσης
(EUR/%vol/hl) (8)
Εκατ. hl
Μέση κοινοτική
στήριξη (9)

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 1η Μαρτίου 2013 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου· για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου
(2015 για την πρώτη φορά).
(3) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των σχεδίων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(4) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά της έκτασης που αφορά το παρόν
παράρτημα.
(5) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των ταμείων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(6) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των παραγωγών που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(7) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των δικαιούχων που
αφορά το παρόν παράρτημα.
(8) Λεπτομέρειες παρέχονται στα παραρτήματα I και V.
(9) Υπολογίζεται διαιρώντας το (τα) ποσό(-ά) που δηλώθηκε(-αν) στο παράρτημα II (για τις προβλέψεις) και στο παράρτημα VI (για την εκτέλεση) διά του αριθμού των εκατόλιτρων
που αφορά το παρόν παράρτημα.»

29.6.2012

8) Τα παραρτήματα VIII, VΙΙΙα και VΙΙΙβ αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

EL

Ανακοίνωση σχετικά με το μέτρο προώθησης, σύμφωνα με το άρθρο 103ιστ και το άρθρο 188α παράγραφος 5 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013:
Κράτος μέλος:
Προβλέψεις/εκτέλεση (1)
Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Δικαιούχοι

Επιλέξιμο μέτρο (άρθρο 103ιστ
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007)

Περιγραφή (3)

Αγορά-στόχος

Περίοδος

Επιλέξιμη δαπάνη (σε EUR)

εκ των οποίων κοινοτική
εισφορά (σε EUR)

εκ των οποίων δημόσια
στήριξη, εφόσον υπάρχει (σε
EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

…
(1) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 30ή Ιουνίου 2008 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου· για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2010 για την πρώτη φορά).
(3) Συμπεριλαμβανομένης της τυχόν οργάνωσης του μέτρου προώθησης σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014-2018:
Κράτος μέλος:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:

Προβλέψεις/εκτέλεση (1)
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Ημερομηνία προηγούμενης ανακοίνωσης:

Αριθμός του παρόντος τροποποιημένου πίνακα:
Δικαιούχοι

Επιλέξιμο μέτρο (άρθρο 103ιστ
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2009)

Περιγραφή (3)

Αγορά-στόχος

Περίοδος

Επιλέξιμη δαπάνη (σε EUR)

εκ των οποίων κοινοτική
συνεισφορά (σε EUR)

εκ των οποίων δημόσια
στήριξη, εφόσον υπάρχει (σε
EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

…

L 169/37

(1) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: για τις προβλέψεις, 1η Μαρτίου 2013 για την πρώτη φορά και στη συνέχεια κάθε 1η Μαρτίου και 30ή Ιουνίου· για την εκτέλεση, κάθε 1η Μαρτίου (2015 για την πρώτη φορά).
(3) Συμπεριλαμβανομένης της τυχόν οργάνωσης του μέτρου προώθησης σε συνεργασία με ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη.

L 169/38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙα
Ετήσια έκθεση σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται όσον αφορά την αναδιάρθρωση και μετατροπή
αμπελώνων σύμφωνα με το άρθρο 103ιζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013:

EL

Κράτος μέλος (1):
Οικονομικό έτος:
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):
Συνολικά εγκριθείσες εργασίες
αναδιάρθρωσης και μετατροπής

Αριθμός
αιτήσεων

έκταση
(ha)

αριθμός

έκταση που
συνδέεται με
προηγούμενη
εκρίζωση
(ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1
2
…
Σύνολο
κράτους
μέλους
(1)
(2)
(3)
(4)

Έλεγχος μετά την
αναδιάρθρωση/μετατροπή

επιτόπιος

διοικητικός

Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου 2009.
Περιλαμβάνονται εν μέρει στις στήλες 2 και 3.
Κατά περίπτωση.

τελικώς δεκτή
έκταση μετά
τον έλεγχο
(ha)

μη δεκτή
έκταση μετά
τον έλεγχο
(ha)

απορριφθείσες
αιτήσεις
πριμοδότησης
(EUR)

Κυρώσεις (4)

(12)

(13)

(14)

(15)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιφέρεια

(1)

Έλεγχος προ της εκρίζωσης (4)

Εργασίες αναδιάρθρωσης που
συνδέονται με προηγούμενη
εκρίζωση (3)

29.6.2012

29.6.2012

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014-2018:
Κράτος μέλος (1):
Οικονομικό έτος:
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):

Περιφέρεια

(1)

Έλεγχος προ της εκρίζωσης (4)

Εργασίες αναδιάρθρωσης που
συνδέονται με προηγούμενη
εκρίζωση (3)

Αριθμός
αιτήσεων

έκταση
(ha)

αριθμός

έκταση που
συνδέεται με
προηγούμενη
εκρίζωση
(ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

αριθμός
ελεγχθέντων
παραγωγών

ελεγχθείσα
έκταση
(ha)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2
…
Σύνολο
κράτους
μέλους
Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου 2014.
Περιλαμβάνονται εν μέρει στις στήλες 2 και 3.
Κατά περίπτωση.

τελικώς δεκτή
έκταση μετά
τον έλεγχο
(ha)

μη δεκτή
έκταση μετά
τον έλεγχο
(ha)

απορριφθείσες
αιτήσεις
πριμοδότησης
(EUR)

Κυρώσεις (4)

(12)

(13)

(14)

(15)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1

(1)
(2)
(3)
(4)

Έλεγχος μετά την
αναδιάρθρωση/μετατροπή

επιτόπιος

διοικητικός

EL

Συνολικά εγκριθείσες εργασίες
αναδιάρθρωσης και μετατροπής

L 169/39

L 169/40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙβ
Ετήσια έκθεση σχετικά με τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται όσον αφορά τον πρώιμο τρύγο σύμφωνα με το άρθρο
103ιη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2009-2013

EL

Κράτος μέλος (1):
Οικονομικό έτος:
Ημερομηνία ανακοίνωσης (2):
Επιτόπιος έλεγχος

Εγκριθείσες αιτήσεις από το κράτος μέλος
Περιφέρεια

αριθμός αιτήσεων

ελεγχθείσα έκταση
(ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

τελικώς δεκτή έκταση μετά μη δεκτή έκταση μετά τον απορριφθείσες αιτήσεις
τον έλεγχο
έλεγχο
πριμοδότησης
(ha)
(ha)
(σε EUR)
(6)

(7)

(8)

Κυρώσεις (3)

(9)

1
2
…
Σύνολο κράτους
μέλους
(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου 2009.
(3) Κατά περίπτωση.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2014-2018
Κράτος μέλος (1):
Οικονομικό έτος:

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αριθμός αιτήσεων

έκταση
(ha)

Ημερομηνία ανακοίνωσης (2)
Επιτόπιος έλεγχος

Εγκριθείσες αιτήσεις από το κράτος μέλος
Περιφέρεια

(1)

αριθμός αιτήσεων

έκταση
(ha)

αριθμός αιτήσεων

ελεγχθείσα έκταση
(ha)

(2)

(3)

(4)

(5)

τελικώς δεκτή έκταση μετά μη δεκτή έκταση μετά τον απορριφθείσες αιτήσεις
τον έλεγχο
έλεγχο
πριμοδότησης
(ha)
(ha)
(σε EUR)
(6)

(7)

(8)

Κυρώσεις (3)

(9)

1
2
…

(1) Να χρησιμοποιούνται τα ακρωνύμια της ΥΕΕΕΚ.
(2) Προθεσμία ανακοίνωσης: 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και για την πρώτη φορά 1η Δεκεμβρίου 2014.
(3) Κατά περίπτωση.»

29.6.2012

Σύνολο κράτους
μέλους

