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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr.
234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special
articolul 54 literele (a), (b), (c), (e) şi (f),
(1)JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
Întrucât:
(1)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a abrogat şi a înlocuit Regulamentul (CE) nr.
1234/2007 al Consiliului (2) şi conţine, în partea II titlul I capitolul II secţiunea 4, norme
aplicabile programelor naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol. Deşi majoritatea
normelor din secţiunea respectivă asigură aplicarea în continuare a normelor prevăzute
pentru programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, sunt incluse şi anumite norme noi. Acestea introduc
elemente noi, şi anume o submăsură a măsurii de promovare, referitoare la promovarea
vinului în statele membre, o măsură privind inovarea în sectorul vitivinicol, precum şi o
extindere a măsurii privind restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, care se
referă la replantarea plantaţiilor viticole în urma defrişării obligatorii din motive sanitare
sau fitosanitare. Ar trebui să se stabilească normele de punere în aplicare a acestor
elemente.
(2)Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a
unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la
anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).
(2)Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (3) stabileşte norme referitoare la
programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
1234/2007. Pentru a pune în aplicare noile norme stabilite în Regulamentul (UE) nr.
1308/2013, ar trebui ca în Regulamentul (CE) nr. 555/2008 să fie introduse dispoziţii
corespunzătoare.
(3)Regulamentul (CE) nr. 555/2008 din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei
vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul
de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol (JO L 170, 30.6.2008, p. 1).
(3)Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 ar trebui să permită
statelor membre să îşi modifice programele operaţionale şi să le alinieze cu noile
elemente introduse de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. În acest scop, ar trebui să se
permită statelor membre să îşi modifice programele operaţionale încă o dată după data
de 30 iunie 2014, ţinând seama de datele adoptării Regulamentului delegat (UE) nr.
612/2014 al Comisiei (4) şi a prezentului regulament.
(4)Regulamentul delegat (UE) nr. 612/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce
priveşte noile măsuri din cadrul programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol
(a se vedea pagina 62 din prezentul Jurnal Oficial).
(4)Ar trebui să se stabilească norme referitoare la selectarea proiectelor de informare şi
la prioritatea care urmează să fie acordată la selectarea proiectelor de pe piaţa internă.
Procedura de selectare pentru promovarea vinurilor în statele membre ar trebui să fie
coerentă cu procedura de promovare a vinurilor pe pieţele ţărilor terţe, astfel cum se
prevede la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, dar aceasta ar trebui, de
asemenea, să ţină cont de obiectivele specifice şi de domeniul de aplicare geografic al
acestei submăsuri.
(5)Articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 stabileşte gestionarea financiară a
măsurii pentru investiţii. Aceste norme ar trebui să se aplice, de asemenea, măsurii
privind inovarea în sectorul vitivinicol. În special, pentru a permite o mai bună utilizare a
fondurilor, ar trebui să fie posibil să se plătească sprijinul după executarea doar a
anumitor operaţiuni prevăzute în cererea în cauză, asigurându-se, în acelaşi timp, că

toate celelalte operaţiuni vor fi finalizate. În plus, este necesar să se stabilească plafonul
maxim pentru plăţile în avans, similar cu cel stabilit pentru investiţii.
(6)Articolul 37b din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 solicită beneficiarilor să furnizeze
informaţii referitoare la avansurile acordate în conformitate cu anumite dispoziţii ale
regulamentului respectiv. Această obligaţie ar trebui să se aplice, de asemenea, în cazul
măsurii privind inovarea, introdusă de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
(7)Anexele I-VIII, anexele VIIIa şi VIIIc la Regulamentul (CE) nr. 555/2008 stabilesc
formularele care trebuie completate de către statele membre în ceea ce priveşte
programele naţionale de sprijin, în special pentru depunerea programelor de sprijin,
revizuirea acestora şi planificarea financiară corespunzătoare, precum şi pentru
prezentarea rapoartelor şi a evaluărilor. Aceste anexe ar trebui să fie modificate pentru a
reflecta introducerea, în partea II titlul I capitolul II secţiunea 4 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013, a noilor dispoziţii privind conţinutul, evaluarea, costurile şi controlul.
(8)Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 555/2008 ar trebui modificat în consecinţă.
(9)Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de
gestionare a organizării comune a pieţelor agricole,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
-****Art. 1: Modificarea Regulamentului (CE) nr. 555/2008
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 se modifică după cum urmează:
1.la articolul 3, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2)Cu excepţia cazurilor de măsuri de urgenţă adoptate în urma unor calamităţi naturale,
modificările aduse programelor de sprijin se depun cel mult de două ori într-un exerciţiu
financiar, până la data de 1 martie şi 30 iunie.
Programele modificate sunt prezentate Comisiei şi sunt însoţite, după caz, de:
a)versiunile actualizate ale programului de sprijin, folosind formularul prevăzut în anexa
I, şi ale planificării financiare, folosind formularul prevăzut în anexa IV;
b)motivele modificărilor propuse.
Prin derogare de la primul paragraf, termenele stabilite la respectivul paragraf nu se
aplică în anul 2014, în cazul în care modificările programului respectă noile norme
introduse prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului (*).
(*)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole (JO
L 347, 20.12.2013, p. 671)."
2.în titlul II capitolul II secţiunea 1 subsecţiunea 2 se introduce următorul articol:
"- Art. 5f^a: Procedura de selectare
(1)Statele membre stabilesc procedura de prezentare a cererilor, care prevede în special
norme privind:
a)verificarea respectării cerinţelor şi a criteriilor stabilite la articolele 5b şi 5c;
b)termenele pentru prezentarea cererilor şi pentru examinarea relevanţei fiecărei acţiuni
propuse;
c)normele care reglementează încheierea contractelor, inclusiv eventualele formulare
standardizate, constituirea de garanţii şi dispoziţiile privind plăţile în avans;
d)evaluarea oricărei acţiuni care beneficiază de sprijin, inclusiv indicatorii adecvaţi.
(2)Statele membre selectează cererile, în special, pe baza următoarelor criterii:
a)coerenţa strategiilor propuse cu obiectivele fixate;
b)calitatea acţiunilor propuse;
c)impactul estimat şi succesul în ceea ce priveşte creşterea gradului de sensibilizare a
consumatorilor cu privire la sistemul UE de denumiri de origine protejate şi indicaţii
geografice protejate sau în ceea ce priveşte consumul responsabil de vin şi riscurile legate
de consumul de alcool;
d)asigurările conform cărora operatorii implicaţi sunt eficienţi şi au acces la capacitatea
tehnică necesară, iar costul măsurii pe care aceştia preconizează să o pună în aplicare ei
înşişi nu depăşeşte preţurile normale de pe piaţă.
(3)După examinarea cererilor, statele membre le selectează pe cele care oferă cel mai
bun raport calitate-preţ.
Se acordă prioritate operaţiunilor:
a)care vizează mai multe state membre;
b)care vizează mai multe regiuni administrative sau vitivinicole;
c)care vizează mai multe denumiri de origine protejate şi indicaţii geografice protejate.

(4)Două sau mai multe state membre pot decide să se asocieze într-o operaţiune de
promovare comună. Acestea se angajează să contribuie la finanţare şi convin asupra
procedurilor de colaborare administrative destinate să faciliteze monitorizarea, punerea în
aplicare şi controlul operaţiunii comune de promovare.
(5)În cazul în care statele membre acordă ajutoare naţionale pentru promovare, acestea
le indică în părţile relevante ale anexelor I, V, VII, VIII şi VIIIc la prezentul regulament."
3.în secţiunea 6a, se adaugă următorul articol:
"- Art. 20c: Gestiunea financiară
(1)Sprijinul se acordă de îndată ce se constată că o operaţiune sau toate operaţiunile
vizate de cererea de sprijin, în funcţie de modul de gestionare a măsurii ales de statul
membru respectiv, au fost executate şi au făcut obiectul unui control la faţa locului.
În cazul în care sprijinul se plăteşte în mod normal numai după realizarea tuturor
operaţiunilor, prin derogare de la primul paragraf, sprijinul se plăteşte pentru operaţiuni
individuale realizate, dacă operaţiunile restante nu au putut fi duse la îndeplinire din
motive de forţă majoră sau ca urmare a unor circumstanţe excepţionale, în sensul
articolului 2 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului (*).
(*)Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune
(regulamentul orizontal) (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
În cazul în care controalele demonstrează că o operaţiune globală care face obiectul unei
cereri de sprijin nu a fost realizată în totalitate din alte motive decât cele de forţă majoră
sau de circumstanţe excepţionale în sensul articolului 2 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013 şi atunci când a fost acordat un sprijin după realizarea unor operaţiuni
individuale care fac parte din operaţiunea globală vizată de cererea de sprijin, statele
membre decid să recupereze ajutorul acordat.
(2)Beneficiarii sprijinului pentru inovare pot solicita agenţiilor de plăţi competente plata
unui avans, în cazul în care această opţiune este inclusă în programul naţional de sprijin.
Valoarea avansului nu depăşeşte 20 % din ajutorul public pentru investiţii în inovare, iar
plata acestuia este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii
echivalente care să corespundă procentului de 110 % din valoarea avansului. Totuşi, în
cazul investiţiilor în inovare pentru care decizia individuală de acordare a sprijinului este
luată în anii financiari 2014 sau 2015, valoarea avansului poate fi majorată până la 50 %
din ajutorul public pentru investiţia respectivă. În sensul Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei (**), obligaţia este de a cheltui suma totală a
avansului pentru realizarea operaţiunii în cauză în termen de doi ani de la data plăţii.
(**)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2012 al Comisiei din 28 martie
2012 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de garanţii pentru produsele
agricole (JO L 92, 30.3.2012, p. 4).
Garanţia este eliberată atunci când agenţia de plăţi competentă constată că suma
cheltuielilor reale corespunzătoare ajutorului public pentru inovare depăşeşte valoarea
avansului."
4.articolul 37b se modifică după cum urmează:
a)alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1)În cazul în care sunt acordate avansuri în conformitate cu articolul 5 alineatul (7),
articolul 5e, articolul 9 alineatul (2), articolul 19 alineatul (2), articolul 20a alineatul (4) şi
articolul 24 alineatul (3), se solicită beneficiarilor să furnizeze anual agenţiilor de plăţi
următoarele informaţii pentru fiecare proiect:
a)declaraţiile de cheltuieli care justifică pentru fiecare măsură utilizarea avansurilor până
la 15 octombrie; şi
b)o confirmare, pentru fiecare măsură, a soldului corespunzător avansurilor rămase
neutilizate la 15 octombrie.
Statele membre prevăd în legislaţia lor naţională data transmiterii acestor informaţii
pentru a putea fi incluse în conturile anuale curente ale agenţiilor de plăţi, menţionate la
articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006, în termenul prevăzut la articolul 7
alineatul (2) din regulamentul respectiv."
b)alineatul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
"(3)În sensul articolului 18 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.
282/2012, elementele de probă care trebuie furnizate cu privire la dreptul la acordarea
definitivă reprezintă ultima declaraţie de cheltuieli şi o confirmare a soldului, menţionate
la alineatul (1).

În ceea ce priveşte avansurile în conformitate cu articolul 9 alineatul (2), articolul 19
alineatul (2) şi articolul 20a alineatul (4) din prezentul regulament, ultima declaraţie de
cheltuieli şi confirmarea soldului menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt furnizate până la
încheierea celui de al doilea exerciţiu financiar de la plata acestora."
5.la articolul 77, alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:
"(5)- Articolul 24 alineatele (1), (2), (3) şi (6) şi articolul 26 alineatele (1) şi (2) din
Regulamentul (CE) nr. 65/2011 al Comisiei (*) se aplică mutatis mutandis măsurilor
prevăzute la articolele 50 şi 51 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
(*)Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în
cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală (JO L 25, 28.1.2011, p. 8)."
6.anexele I-VIIIa şi anexa VIIIc se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
Art. 2: Intrarea în vigoare
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 şi se aplică direct în toate
statele membre.
-****Adoptat la Bruxelles, 6 iunie 2014.
Pentru Comisie
Preşedintele
Jose Manuel BARROSO

ANEXĂ:
1.În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 555/2008, partea B se înlocuieşte cu următorul
text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
Stat membru (*): ..............
Perioada (**) ..................... Data depunerii: ............... Numărul revizuirii:
........................
Modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (***)
A.Descrierea măsurilor propuse, precum şi obiectivele cuantificate ale acestora
(a)Sprijin în cadrul sistemului de plăţi unice în conformitate cu articolul 103 o din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Figurează în programul de sprijin: da/nu
(b)_
(i)Promovare pe pieţele ţărilor terţe în conformitate cu articolul 103p din Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
Ajutoare de stat:
(ii)Promovare în statele membre în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
Ajutoare de stat:
(c)_
(i)Restructurarea şi reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 103q din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
(ii)Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare în conformitate cu
articolul 46 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
(d)Recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 103r din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007:

Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
(e)Fonduri mutuale în conformitate cu articolul 103s din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
(f)Asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 103t din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
Ajutoare de stat:
(g)Investiţii în întreprinderi în conformitate cu articolul 103u din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
Ajutoare de stat:
(h)Inovarea în sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse:
Obiective cuantificate:
(i)Distilarea subproduselor în conformitate cu articolul 103v din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Figurează în programul de sprijin: da/nu, dacă da:
Descrierea măsurilor propuse (inclusiv nivelul ajutorului):
Obiective cuantificate:
B.Rezultatele consultărilor organizate
C.Evaluarea impactului tehnic, economic, ecologic şi social preconizat (****)
D.Calendarul de punere în aplicare a măsurilor
E.Tabelul financiar general în formatul indicat în anexa II (a se preciza numărul revizuirii)
F.Criteriile şi indicatorii cantitativi care urmează a fi utilizaţi în vederea monitorizării şi a
evaluării
Măsurile adoptate pentru a asigura implementarea corectă şi eficientă a programelor
G.Desemnarea autorităţilor competente şi a organismelor responsabile cu implementarea
programului
(*)A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
(**)Anii vinicoli.
(***)A se tăia menţiunea inutilă.
(****)Statele membre menţionate la articolul 103o alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007 nu au obligaţia de a completa rubricile C şi F."
2.În anexa II, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018(*)
(în mii de euro)
Stat membru (**):
Data comunicării:
Exerciţiu financiar
Măsuri

Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1- Sistemul de plăţi unice

Art. 103o

3- Restructurarea şi reconversia
podgoriilor

Art. 103q

4- Recoltarea înainte de coacere

Art. 103r

5- Fonduri mutuale

Art. 103s

6- Asigurarea recoltei

Art. 103t

7- Investiţii în întreprinderi

Art. 103u

9- Distilarea subproduselor

Art. 103v

Subtotal

Măsuri şi submăsuri

Regulamentul (UE)
nr. 1308/2013

2- Promovare

Art. 45

3a- Replantarea plantaţiilor viticole Art. 46 alineatul (3)
din motive sanitare sau
litera (c)
fitosanitare
8- Inovare

Art. 51

Subtotal
Total
(*) Sumele includ, de asemenea, cheltuielile aferente acţiunilor lansate în cadrul primului program pe cinci ani pentru
perioada 2009-2013 şi pentru care plăţile vor fi efectuate în al doilea program pe cinci ani pentru perioada 2014-2018.
(**) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.

"

3.În anexa III, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018 (*)
(în mii de euro)
Stat membru (**):
Regiunea:
Data comunicării:
Exerciţiu financiar
Măsuri

Regulamentul (CE)
nr.
1234/2007

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)
1- Sistemul de plăţi unice

Art. 103o

3- Restructurarea şi reconversia
podgoriilor

Art. 103q

4- Recoltarea înainte de coacere

Art. 103r

5- Fonduri mutuale

Art. 103s

6- Asigurarea recoltei

Art. 103t

7- Investiţii în întreprinderi

Art. 103u

9- Distilarea subproduselor

Art. 103v

Subtotal
Regulamentul (UE)
nr.
1308/2013

Măsuri şi submăsuri
2- Promovare

Art. 45

3a- Replantarea plantaţiilor viticole Art. 46 alineatul (3)
din motive sanitare sau
litera (c)
fitosanitare
8- Inovare

Art. 51

Subtotal
Total
(*) Sumele includ, de asemenea, cheltuielile aferente acţiunilor lansate în cadrul primului program pe cinci ani pentru
perioada 2009-2013 şi pentru care plăţile vor fi efectuate în al doilea program pe cinci ani pentru perioada 2014-2018.
(**) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.

"

4.În anexa IV, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
(în mii de euro)
Stat membru (*):
Data comunicării (**):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:
Motiv: modificare solicitată de Comisie/modificare solicitată de statul membru (
Exerciţiu financiar
Măsuri

Regulamentul
(CE) nr.
1234/2007

(1)

(2)

1- Sistemul de plăţi
unice

Art. 103o

3- Restructurarea şi
reconversia podgoriilor

Art. 103q

4- Recoltarea înainte de Art. 103r
coacere

(3)

Depunerea precedentă
Suma modificată
Depunerea precedentă
Suma modificată

2014

2015

2016

2017

2018

Total

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5- Fonduri mutuale

Art. 103s

6- Asigurarea recoltei

Art. 103t

7- Investiţii în
întreprinderi

Art. 103u

9- Distilarea
subproduselor

Art. 103v

Depunerea precedentă
Suma modificată
Depunerea precedentă
Suma modificată
Depunerea precedentă
Suma modificată
Depunerea precedentă
Suma modificată

Subtotal

Depunerea precedentă
Suma modificată

Măsuri şi submăsuri

Regulamentul
(UE) nr.
1308/2013

2- Promovare

Art. 45

3a- Replantarea
plantaţiilor viticole din
motive sanitare sau
fitosanitare

Art. 46 alineatul
(3) litera (c)

Depunerea precedentă

8- Inovare

Art. 51

Depunerea precedentă

Depunerea precedentă
Suma modificată
Suma modificată

Suma modificată
Subtotal

Depunerea precedentă
Suma modificată

Total

Depunerea precedentă
Suma modificată

(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
(**) Termenul limită al comunicării: 1 martie şi 30 iunie.
(***) A se tăia menţiunea inutilă.

"
5.În anexa V, punctul B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
Stat membru (*): .........................
Perioada: ................... Data depunerii: ................. Numărul revizuirii: .......................
A.Evaluare globală:
B.Condiţiile şi rezultatele implementării măsurilor propuse (**)
(a)Sprijin în cadrul sistemului de plăţi unice în conformitate cu articolul 103o
(b)_
1.Promovare pe pieţele ţărilor terţe în conformitate cu articolul 103p din Regulamentul
(CE) nr. 1234/2007:
Condiţii de implementare:
Rezultate (***)
Ajutoare de stat:
2.Promovare în statele membre în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:
Condiţii de implementare:
Rezultate (***)
Ajutoare de stat:
(c)_
1.Restructurarea şi reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 103q din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
2.Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare în conformitate cu
articolul 46 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
(d)Recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 103r din Regulamentul (CE)
nr. 1234/2007:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
(e)Fonduri mutuale în conformitate cu articolul 103s din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Condiţii de implementare:

Rezultate:
(f)Asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 103t din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
Ajutoare de stat:
(g)Investiţii în întreprinderi în conformitate cu articolul 103u din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
Ajutoare de stat:
(h)Inovare în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013:
Condiţii de implementare:
Rezultate:
(i)Distilarea subproduselor în conformitate cu articolul 103v din Regulamentul (CE) nr.
1234/2007:
Condiţii de implementare (inclusiv nivelul ajutorului):
Rezultate:
C.Concluzii (şi, dacă este cazul, modificări preconizate)
(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
(**) Se completează numai rubricile referitoare la măsurile care figurează în programul de
sprijin.
(***) Evaluarea impactului tehnic, economic, de mediu şi social pe baza criteriilor şi a
indicatorilor cantitativi stabiliţi pentru monitorizare şi evaluare în programul depus."
6.În anexa VI, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
Stat membru (*):
Data comunicării (**):
Tabel modificat: Da/Nu (***)

Dacă da, numărul:
Exerciţiu financiar

Măsuri

Regulamentul
(CE) nr.
1234/2007

2014

Previziuni/
Executare(3)
(1)

(2)

1- Sistemul de plăţi unice

(...)

3- Restructurarea şi
reconversia podgoriilor

Art. 103q

4- Recoltarea înainte de
coacere

Art. 103r

5- Fonduri mutuale

Art. 103s

6- Asigurarea recoltei

Art. 103t

7- Investiţii în întreprinderi

Art. 103u

9- Distilarea subproduselor

Art. 103v

2015

2016

Regulamentul
(UE) nr.
1308/2013

2- Promovare

Art. 45

3a- Replantarea podgoriilor
din motive sanitare sau
fitosanitare

Art. 46 alineatul
(3) litera (c)

8- Inovare

Art. 51

2018

Total

Previ
ziuni/ Previziuni/
Previziuni/
Previziuni/
Execu Executare(3) Executare(3) Executare(3)
tare(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Subtotal
Măsuri şi submăsuri

2017

Subtotal
Total
(*) A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
(**) Termenul limită al comunicării: 1 martie.
(***) A se tăia menţiunea inutilă.

"
7.În anexa VII, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018

(suma în mii de euro)
Stat membru (*):
Data comunicării (**):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel
modificat:
Exerciţiu financiar
2014

Măsuri

(1)
1Sistemul
de plăţi
unice

Regulame
ntul (CE)
nr.
1234/20
07

2015

2016

2017

2018

Total

Previzi Execut Previzi Execut Previzi Execut Previzi Execut Previzi Execut Execut
uni
are
uni
are
uni
are
uni
are
uni
are
are

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

2Art. 103p Numărul
Promovare
de
a pe
proiecte
pieţele
Suma
ţărilor terţe
medie a
sprijinul
ui
comunit
ar (***)

(suma
cumula
tă)

Ajutoare
de stat

(suma
cumula
tă)

3Art. 103q Suprafaţ
Restructur
a vizată
area şi
(ha)
reconversi
Suma
a
medie
podgoriilor
(EUR/ha
)
(****)

(suma
cumula
tă)

4Art. 103r
Recoltarea
înainte de
coacere

Suprafaţ
a vizată
(ha)

5- Fonduri Art. 103s
mutuale

Numărul
de
fonduri
noi

Suma
medie
(EUR/ha
) (*****)
(suma
cumula
tă)

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit
a
(******)
6Art. 103t
Asigurarea
recoltei

Numărul
de
producăt
ori

(suma
cumula
tă)

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit
a
(*******)
Ajutoare
de stat

(suma
cumula
tă)

7Art. 103u Numărul
Investiţii în
de
întreprinde
benefici
ri
ari

(suma
cumula
tă)

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit

a
(********)
Ajutoare
de stat

(suma
cumula
tă)

7.1
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
de
convergenţ
ă

Art. 103u Costuri
alineatul eligibile
(4) litera
(a)

(suma
cumula
tă)

7.2
Investiţii în
întreprinde
ri în alte
regiuni
decât cele
de
convergenţ
ă

Art. 103u Costuri
alineatul eligibile
(4) litera
(b)

(suma
cumula
tă)

7.3
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
ultraperifer
ice

Art. 103u Costuri
alineatul eligibile
(4) litera
(c)

(suma
cumula
tă)

7.4
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
insulelor
mici din
Marea
Egee

Art. 103u Costuri
alineatul eligibile
(4) litera
(d)

(suma
cumula
tă)

7.5
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
de
convergenţ
ă

Art. 103u
alineatul
(4) litera
(a)

Contribu
ţie
comunit
ară

(suma
cumula
tă)

7.6
Investiţii în
întreprinde
ri în alte
regiuni
decât cele
de
convergenţ
ă

Art. 103u
alineatul
(4) litera
(b)

Contribu
ţie
comunit
ară

(suma
cumula
tă)

7.7
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
ultraperifer
ice

Art. 103u
alineatul
(4) litera
(c)

Contribu
ţie
comunit
ară

(suma
cumula
tă)

7.8
Investiţii în
întreprinde
ri în
regiunile
insulelor
mici din
Marea
Egee

Art. 103u
alineatul
(4) litera
(d)

Contribu
ţie
comunit
ară

(suma
cumula
tă)

9Art. 103v Nivelul
Distilarea
maxim
subprodus
al
elor
ajutorul
ui
(EUR/%
vol/hl
(********)
Milioane
hl

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit
a
(*********
)
Măsuri şi
Regulame
submăsuri ntul (UE)
nr.
1308/20
13
2a Promovare
în statele
membre

3aReplantare
a
podgoriilor
din motive
sanitare
sau
fitosanitare

Art. 45
alineatul
(1) litera
(a)

Art. 46
alineatul
(3) litera
(c)

8- Inovare Art. 51

Numărul
de
proiecte

(suma
cumula
tă)

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit
ar (***)
Ajutoare
de stat

(suma
cumula
tă

Suprafaţ
a vizată
(ha)

(suma
cumula
tă

Suma
medie
(EUR/ha
) (****)
Numărul
de
benefici
ari

(suma
cumula
tă)

Suma
medie a
sprijinul
ui
comunit
ar
(*******)
(*)

A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
Termenul limită al comunicării: în ceea ce priveşte previziunile, la data de 1 martie şi 30 iunie a fiecărui an; în ceea ce
priveşte executarea, data de 1 martie a fiecărui an (anul 2015 pentru prima comunicare).
(***)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) cheltuită (cheltuite) la numărul de proiecte indicat în prezenta anexă.
(****)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) şi în anexa VI (pentru
executare) la suprafaţa indicată în prezenta anexă.
(*****)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) şi în anexa VI (pentru
executare) la numărul de fonduri indicat în prezenta anexă.
(******)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) şi în anexa VI
(pentru executare) la numărul de producători indicat în prezenta anexă.
(*******)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) şi în anexa VI
(pentru executare) la numărul de beneficiari indicat în prezenta anexă.
(********)
A se indica detalii în anexele I şi V.
(*********)
Valoare obţinută împărţind suma (sumele) declarată (declarate) în anexa II (pentru previziuni) şi în anexa VI
(pentru executare) la numărul de hectolitri indicat în prezenta anexă.
(**)

"

8.În anexa VIII, partea B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
1.Promovare în statele membre
Stat membru:
Previziuni/Executare(*)
Data comunicării(**):

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:
Măsura
eligibilă
[articolul 45
alineatul (1)
Beneficiari
Descriere
litera (a) din
Regulamentul
(CE) nr.
1308/2013]
(1)

(2)

(3)

...

2.Promovare în ţările terţe

(***)

Piaţa vizată

Perioadă

Cheltuielile
eligibile (EUR)

din care
contribuţia
comunitară
(EUR)

(4)

(5)

(6)

(7)

din care alte
tipuri de
ajutor public,
după caz
(EUR)
(8)

Stat membru:
(*)

Previziuni/Executare
Data comunicării

(**)

:

Data comunicării precedente:

Numărul prezentului tabel modificat:
Măsura
eligibilă
[articolul 45
alineatul (1)
Beneficiari
Descriere
litera (b) din
Regulamentul
(CE) nr.
1308/2013]
(1)

(2)

(***)

Suprafaţa
vizată

Perioadă

Cheltuielile
eligibile (EUR)

din care
contribuţia
comunitară
(EUR)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

din care alte
tipuri de
ajutor public,
după caz
(EUR)
(8)

...
(*)

A se tăia menţiunea inutilă.
Termenul limită al comunicării: în ceea ce priveşte previziunile, la data de 1 martie şi 30 iunie a fiecărui an; în ceea
ce priveşte executarea, data de 1 martie a fiecărui an (anul 2015 pentru prima comunicare).
(***)
Inclusiv dacă acţiunea de promovare este organizată în colaborare cu unul sau mai multe state membre.
(**)

"

9.În anexa VIIIa, punctul B se înlocuieşte cu următorul text:
"B.EXERCIŢIILE FINANCIARE 2014-2018
1.Restructurarea şi reconversia podgoriilor în conformitate cu articolul 103q din
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Stat membru

(*)

:

Exerciţiu financiar:
Data comunicării

(**)

:

Operaţiunea
de
restructurar
e şi
reconversie
aprobată în
Regiu
general
ne
Num
ăr supraf
de
aţă
cere (ha)
ri
(1)

(2)

Operaţiunile
de
restructurar
e ca urmare
a unei
defrişări (***)

Control înainte de defrişare

(****)

Control după
restructurare/reco Supraf
administrativ
la faţa locului
aţa Suprafaţ
nversie
finală
a
accept neaccept
ată ată după
supraf
suprafa
suprafa
suprafa după control
aţa
numărul
numărul
numărul
control
(ha)
ţa
ţa
ţa
num defrişa producăto
producăto
producător
control
control
control (ha)
ăr
tă
rilor
rilor
ilor
ată
ată
ată
anterio controlaţi
controlaţi
controlaţi
(ha)
(ha)
(ha)
r (ha)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Prime
cerut
Sancţi
e
uni
refuz (****)
ate
(EUR)

(14)

(15)

1
2
...
Total
stat
mem
bru

2.Replantarea plantaţiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare în conformitate cu
articolul 46 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Exerciţiile financiare 2014-2018:
Stat membru

(*)

:

Exerciţiu financiar:
Data comunicării

(**)

:

Operaţiunea de
Suprafaţa
replantare
Control administrativ
Control după replantare
finală
Suprafaţa
Prime
aprobată în
înainte de replantare
acceptată neacceptată cerute Sancţiuni
general
Regiune
după
după
refuzate (****)
Număr
numărul
suprafaţa
numărul
suprafaţa control control (ha) (EUR)
suprafaţă
de
producătorilor controlată producătorilor controlată
(ha)
(ha)
cereri
controlaţi
(ha)
controlaţi
(ha)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1
2
...
Total
stat
membru
(*)

A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
Termenul limită al comunicării: 1 decembrie a fiecărui an şi 1 decembrie 2014 pentru prima comunicare.
(***)
Incluse parţial în coloanele 2 şi 3.
(****)
După caz.
(**)

"

(11)

10.În anexa VIIIc, tabelele 2 şi 3 se înlocuiesc cu următorul text:
"Tabel nr. 2: Fişă de informaţii generale(*)
Stat membru(**) ..................................... Regiunea (regiunile) în cauză (dacă este
cazul): ..............................
1.Identificarea ajutorului
1.1.Denumirea ajutorului (sau denumirea întreprinderii beneficiare în cazul unui ajutor
individual: ..................................
1.2.Scurtă descriere a obiectivului ajutorului: ...............................
Obiectivul principal(bifaţi o singură căsuţă):
|_| Promovarea în ţările terţe[articolul 103p din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]
|_| Promovarea în statele membre [articolul 45 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013]
|_| Asigurarea recoltei [articolul 103t din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]
|_| Investiţii [articolul 103u din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007]
1.3.Schema de ajutor - ajutor individual
Comunicarea se referă la:
|_| o schemă de ajutor
|_| un ajutor individual
2.Temeiul juridic naţional
- Titlul temeiului juridic naţional, inclusiv dispoziţiile de punere în aplicare:
............................
............................
3.Beneficiari
3.1.Situarea geografică a beneficiarului(beneficiarilor)
|_| într-o regiune (regiuni) neasistată (neasistate)
|_| într-o regiune (regiuni) eligibilă(eligibile) pentru asistenţă în conformitate cu articolul
87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE (precizaţi la nivelul NUTS 3 sau la un nivel
inferior)
|_| într-o regiune (regiuni) eligibilă(eligibile) pentru asistenţă în conformitate cu articolul
87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE (precizaţi la nivelul NUTS 2 sau la un nivel
inferior)
|_| mixtă:(precizaţi) ........................................................
3.2.În cazul unui ajutor individual:
Numele beneficiarului: ..............................
Tipul de beneficiar:
|_| IMM
Număr de angajaţi: ..................................
Cifră de afaceri anuală: ...........................
Bilanţ anual: ..........................................
Independenţă: .........................................
|_| întreprindere mare
3.3.În cazul unei scheme de ajutor
Tipul de beneficiari:
|_| toate întreprinderile (întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii)
|_| numai întreprinderile mari
|_| întreprinderile mici şi mijlocii
|_| întreprinderile-mijlocii
|_| întreprinderile mici
|_| microîntreprinderile
|_| următorii beneficiari: ...................................
Număr estimat de beneficiari:
|_| sub 10
|_| între 11 şi 50
|_| între 51 şi 100
|_| între 101 şi 500
|_| între 501 şi 1000
|_| peste 1000
4.Forma ajutorului şi modalităţi de finanţare
Forma în care ajutorul este pus la dispoziţia beneficiarului (precizaţi, dacă este cazul,
separat pentru fiecare măsură) (de exemplu, subvenţie directă, credit acordat în condiţii
preferenţiale ...................): ..........................................
(*)
Comunicare menţionată la articolul 37a alineatul (3) litera (a) din prezentul regulament

(**)

A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii
Tabelul 3
1.Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru promovarea pe pieţe din ţări
terţe [articolul 103p din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007](*)
(*)
Comunicare menţionată la articolul 37a alineatul (3) litera (b) din prezentul regulament.
Stat membru (**) ...........................Regiunea (regiunile) în cauză (dacă este cazul):
...................................
(**)
A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
Prin prezenta se confirmă că
|_| campania de publicitate nu este destinată anumitor întreprinderi;
|_| campania de publicitate nu riscă să compromită vânzarea produselor din alte state
membre sau să denigreze produsele din alte state membre;
|_| campania de publicitate respectă principiile Regulamentului (CE) nr. 3/2008 (***),
inclusiv cerinţa potrivit căreia campania de publicitate nu este destinată denumirilor de
marcă. (În sprijinul acestei declaraţii, este necesar să se furnizeze elemente referitoare la
conformitatea cu principiile Regulamentului (CE) nr. 3/2008).
(***)Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi
promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe (JO L 3, 5.1.2008,
p.1)
2.Fişă de informaţii suplimentare privind ajutorul pentru promovarea în statele membre
[articolul 45 alineatul (1) litera(a) din Regulamentul CE nr. 1308/2013](****)
(****)Comunicare menţionată la articolul 37a alineatul (3) litera (b) din prezentul
regulament.
Stat membru (*****) ........................... Regiunea (regiunile) în cauză (dacă este cazul):
...................................
(*****)
A se utiliza acronimul Oficiului pentru Publicaţii.
Prin prezenta se confirmă că:
|_| campania de publicitate nu este destinată anumitor întreprinderi;
|_| campania de publicitate nu riscă să compromită vânzarea produselor din alte state
membre sau să denigreze produsele din alte state membre;
|_| campania de publicitate respectă principiile Regulamentului (CE) nr. 3/2008 (******),
inclusiv cerinţa potrivit căreia campania de publicitate nu este destinată denumirilor de
marcă. (În sprijinul acestei declaraţii, este necesar să se furnizeze elemente referitoare la
conformitatea cu principiile Regulamentului (CE) nr. 3/2008).
(******)Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acţiunile de informare şi
promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe (JO L 3, 5.1.2008,
p.1)"
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Forma sintetică la data 11-aug-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia
Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.
© Uniunea Europeana, http://eur-lex.europa.eu.

