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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.4.2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Απριλίου 2015
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα
άρθρα 70, 72 και το άρθρο 145 παράγραφος 3,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο α),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III κανόνες σχετικά με το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων οι οποίοι καταργούν και αντικαθιστούν το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης
που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III τμήμα IVα υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου (3) από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τη διάρκεια, τη διαχείριση και τον έλεγχο του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυ
τεύσεων και εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο του
καθεστώτος. Το μεταβατικό καθεστώς δικαιωμάτων φύτευσης που προβλέπεται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III
τμήμα IVα υποτμήμα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2015, σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει τη γενική απαίτηση για τα κράτη μέλη να χορηγούν
άδεια για τη φύτευση αμπελώνων κατόπιν υποβολής αίτησης από τους παραγωγούς που σκοπεύουν να φυτέψουν ή να
αναφυτεύσουν αμπελώνες. Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει μηχανισμό διασφάλισης για
τις νέες φυτεύσεις, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν ετησίως άδειες για νέες φυτεύσεις που
αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειάς τους, αλλά μπορούν να αποφασίσουν
να εφαρμόσουν χαμηλότερα όρια με βάση έγκυρη αιτιολόγηση. Το άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις και καθορίζει κριτήρια επιλεξιμότητας και
προτεραιότητας που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη.

(3)

Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τα
κράτη μέλη σχετικά με τις αποφάσεις για τον μηχανισμό διασφάλισης και για την επιλογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας
και προτεραιότητας. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεων και τις
επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις.

(4)

Για την εξασφάλιση σαφήνειας και συνεπούς εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και τις περιοχές οινοπαραγωγής, οι
κανόνες για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν την εξέταση των αιτήσεων, τη
διαδικασία επιλογής και τη χορήγησή τους κάθε έτος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι παραγωγοί υπόκεινται σε παρόμοιους
κανόνες σε επίπεδο Ένωσης όταν υποβάλλουν αίτηση για άδειες νέων φυτεύσεων. Οι εν λόγω κανόνες αποσκοπούν στην
εξασφάλιση διαφανούς, δίκαιου συστήματος που θα λειτουργεί εγκαίρως, προσαρμοσμένου στις ανάγκες του
αμπελοοινικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί να αντιμετωπίζουν οι αιτούντες αδικαιολόγητες ανισότητες,
υπερβολικές καθυστερήσεις ή δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Ειδικότερα, από την έναρξη της αμπελουργικής περιόδου
την 1η Αυγούστου, η χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις από την εν λόγω ημερομηνία φαίνεται καλά προσαρμοσμένη
στις ανάγκες του αμπελοοινικού τομέα και εξασφαλίζει ότι οι αμπελοφυτεύσεις μπορούν ακόμη να πραγματοποιηθούν
στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Θα πρέπει να καθορίζεται η κατάλληλη ημερομηνία για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι
αποφάσεις που λαμβάνονται από το κράτος μέλος δημοσιοποιούνται σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και για να επιτραπεί στους παραγωγούς να ενημερώνονται καλά για τους ισχύοντες
κανόνες πριν υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).
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(5)

Όταν ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που ζητούνται στις επιλέξιμες αιτήσεις υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό των
εκταρίων που διατίθενται από τα κράτη μέλη, μεγάλος αριθμός αιτούντων ενδέχεται να λάβουν μόνο ένα μικρό ποσοστό
από τα εκτάρια για τα οποία υπέβαλαν αίτηση και, συνεπώς, να μην χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες άδειες και, ως εκ
τούτου, να επιβληθούν κυρώσεις. Για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις αυτές, είναι σκόπιμο να μην επιβάλλονται οι εν
λόγω κυρώσεις, όταν οι άδειες που χορηγούνται αντιστοιχούν σε λιγότερο από ένα ορισμένο ποσοστό από αυτό που είχε
ζητηθεί. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια των αντίστοιχων αδειών, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για
τα κράτη μέλη είτε να τις μεταφέρουν στο επόμενο έτος ή να τις ανακατανέμουν εντός του ίδιου έτους μεταξύ των
αιτούντων οι αιτήσεις των οποίων δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως και οι οποίοι δεν απέρριψαν τις χορηγηθείσες άδειες.

(6)

Το άρθρο 66 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και τα άρθρα 3 και 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560 της Επιτροπής (1) θεσπίζουν κανόνες όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις στην ίδια
εκμετάλλευση. Θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθείται από τα κράτη μέλη κατά τη χορήγηση των εν λόγω αδειών αναφυτεύσεων, καθώς και το χρονικό πλαίσιο
για τη χορήγηση των αδειών αυτών από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί να αντιμετωπίσουν τους
περιορισμούς όσον αφορά την αναφύτευση στην ίδια εκμετάλλευση για φυτοϋγειονομικούς, περιβαλλοντικούς ή επιχει
ρησιακούς λόγους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους παραγωγούς να υποβάλουν
αίτηση εντός εύλογης αλλά περιορισμένης χρονικά περιόδου μετά την εκρίζωση. Επιπλέον, λόγω του διοικητικού φόρτου
για τα κράτη μέλη και για τους παραγωγούς, που συνάγεται από την υποβολή και την επεξεργασία των αιτήσεων για
άδειες αναφύτευσης, θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή η εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας στις συγκεκριμένες
περιπτώσεις, όταν οι εκτάσεις προς αναφύτευση αντιστοιχούν στην περιοχή που εκριζώθηκε ή όταν δεν έχει αποφασιστεί
η επιβολή περιορισμών για τις αναφυτεύσεις.

(7)

Το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη χορήγηση αδειών βάσει της
μετατροπής των δικαιωμάτων φύτευσης που έχουν χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Θα πρέπει επίσης να
θεσπισθούν κανόνες σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη για τη
χορήγηση των εν λόγω αδειών. Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και την επεξεργασία των αιτήσεων θα πρέπει να
καθοριστεί, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τις αιτήσεις για μετατροπή με
τον ενδεδειγμένο τρόπο και σε εύθετο χρόνο.

(8)

Το άρθρο 62 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζει ότι οι άδειες πρέπει να χορηγούνται για
συγκεκριμένη έκταση του παραγωγού που προσδιορίζεται στην αίτηση. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, οι
αιτούντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την εν λόγω συγκεκριμένη έκταση κατά τη διάρκεια της
περιόδου ισχύος της άδειας. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις
προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

(9)

Το άρθρο 63 παράγραφος 4, το άρθρο 64 παράγραφος 3, το άρθρο 71 παράγραφος 3 και το άρθρο 145 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζουν την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή ορισμένες
πτυχές της εφαρμογής του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για να
διευκολυνθεί η κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη για όλες τις σχετικές πτυχές της διαχείρισης και του
ελέγχου του καθεστώτος αυτού οι οποίες να επιτρέπουν την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής του.

(10)

Το άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προβλέπει την ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις ελέγχου σε σχέση
με την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν γενικοί κανόνες
σχετικά με τον έλεγχο προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το κύριο μέσο για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το
καθεστώς είναι το αμπελουργικό μητρώο, και ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές
που καθορίζονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να παρέχουν
στα κράτη μέλη το γενικό πλαίσιο ώστε να θεσπίσουν λεπτομερέστερες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να
αποφεύγονται οι μη εγκεκριμένες φυτεύσεις και να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι κανόνες του καθεστώτος
αδειοδότησης, καθώς και η τήρηση της προθεσμίας για τη χρήση των αδειών και για την εκρίζωση σε περίπτωση προβλε
πόμενης αναφύτευσης, και η τήρηση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι παραγωγοί για να λάβουν την άδεια.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή
οργάνωση των γεωργικών αγορών,

(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/560 της 15ης Δεκεμβρίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας
Εφημερίδας).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Άδειες για αμπελοφυτεύσεις
Οι άδειες για αμπελοφυτεύσεις που προβλέπονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
χορηγούνται από το 2016 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Οι άδειες αφορούν τις νέες φυτεύσεις, τις αναφυτεύσεις και τα δικαιώματα φυτεύσεων προς μετατροπή.
Οι άδειες νέων φυτεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγούνται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 2
Προηγούμενες αποφάσεις σχετικά με εκτάσεις που πρέπει να διατίθενται για νέες φυτεύσεις
1.
Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να περιορίσουν τη συνολική διαθέσιμη έκταση που πρόκειται να διατεθεί για νέες
φυτεύσεις, με τη μορφή αδειών σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δημοσιο
ποιούν τις αποφάσεις αυτές και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, μέχρι την 1η Μαρτίου.
2.
Όταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις των επαγγελματικών οργανώσεων ή των ενδιαφερόμενων ομάδων
παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι συστάσεις αυτές υποβάλλονται αφού
παρασχεθεί επαρκής χρόνος για την εξέτασή τους πριν από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από το
οικείο κράτος μέλος. Οι συστάσεις δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 3
Κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να κάνουν χρήση κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις,
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 64 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι αποφάσεις αυτές
δημοσιοποιούνται έως την 1η Μαρτίου.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αφορούν:
α) την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και τη δέουσα αιτιολόγηση σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να
εφαρμόσουν το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 ·
β) τον αριθμό των εκταρίων που διατίθενται για τη χορήγηση αδειών σε εθνικό επίπεδο:
i) κατ' αναλογία·
ii) σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που απαριθμούνται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, καθώς και στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560
Όταν τα κράτη μέλη προτίθενται να εφαρμόσουν τα κριτήρια προτεραιότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεύτερο
εδάφιο στοιχείο β) σημείο ii), καθορίζουν ποια από τα εν λόγω κριτήρια προτεραιότητας θα εφαρμόζονται. Τα κράτη μέλη
μπορούν επίσης να αποφασίσουν να προσδώσουν διαφορετική σημασία σε κάθε ένα από τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν
επιλεγεί. Οι αποφάσεις αυτές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάταξη των μεμονωμένων αιτήσεων σε εθνικό
επίπεδο για τη χορήγηση του αριθμού των εκταρίων που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii), με βάση τη συμμόρφωση των
αιτήσεων αυτών με τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί.
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Άρθρο 4
Βασικοί κανόνες για νέες αμπελοφυτεύσεις
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν δημοσιοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα
άρθρα 2 και 3, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες για τη χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις για το αντίστοιχο έτος:
α) διαθεσιμότητα αδειών για νέες φυτεύσεις που αντιστοιχούν στο 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της
επικράτειάς τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και χωρίς άλλους
περιορισμούς·
β) κατανομή εκταρίων κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, ανάλογα με την έκταση για την οποία έχουν ζητήσει την άδεια,
σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την έκταση που διατίθεται.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τους εφαρμοστέους κανόνες δυνάμει του πρώτου
εδαφίου.

Άρθρο 5
Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις
1.
Μετά τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 ή των πληροφοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο και το αργότερο την 1η Μαΐου, τα κράτη μέλη προκηρύσσουν την περίοδο για την υποβολή των
αιτήσεων, η οποία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα.
2.
Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία
πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Εφόσον αποφασιστεί να μην υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 2 ούτε κριτήρια
σύμφωνα με το άρθρο 3, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς στην αίτηση της
συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη
μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από
τους αιτούντες.
3.
Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυ
τεύσεις, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 οι αιτήσεις
αναφέρουν το αμπελοοινικό(ά) προϊόν (τα) το οποίο (τα οποία) ο αιτών προτίθεται να παραγάγει σε νεοφυτευθείσα(ες)
έκταση(εκτάσεις), διευκρινίζοντας εάν προτίθεται να παραγάγει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
i)

οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης,

ii) οίνους με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη,
iii) οίνους χωρίς γεωγραφική ένδειξη και ένδειξη ποικιλίας σταφυλιών οινοποίησης,
β) κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις
περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που αποδεικνύουν την οικονομική βιωσιμότητα του αντίστοιχου έργου
βάσει ενός ή περισσοτέρων τυποποιημένων μεθοδολογιών οικονομικής ανάλυσης για γεωργικά επενδυτικά έργα που
αναφέρονται στο παράρτημα II μέρος Ε του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 ·
γ) κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις
περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα
με βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος ΣΤ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 ·
δ) κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις
περιλαμβάνουν πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα που καταδεικνύουν τις δυνατότητες για αυξημένη ανταγωνιστικότητα
με βάση τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος ΣΤ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 ·
ε) κριτήριο προτεραιότητας του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013: οι αιτήσεις
περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι το μέγεθος της εκμετάλλευσης του αιτούντος κατά το χρόνο της
αίτησης είναι σύμφωνο με τα κατώτατα όρια που πρόκειται να θεσπιστούν από τα κράτη μέλη με βάση τις διατάξεις του
παραρτήματος II μέρος Η του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 ·
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στ) στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αιτούντες να αναλάβουν τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι μέρη Α και Β, στο παράρτημα ΙΙ μέρη Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και στο παράρτημα ΙΙ μέρος Θ τμήμα ΙΙ του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 σχετικά με τα αντίστοιχα κριτήρια, οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τις εν λόγω
δεσμεύσεις.
Εφόσον κάποια στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) έως στ) μπορούν να συγκεντρωθούν άμεσα από τα
κράτη μέλη, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους αιτούντες να μην συμπεριλάβουν τα στοιχεία αυτά στις αιτήσεις
τους.
4.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους μη
επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα των αιτήσεών τους δυνάμει της απόφασης για τα κριτήρια επιλεξιμότητας
που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3. Οι εν λόγω αιτήσεις αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας.

Άρθρο 6
Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
1.
Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν δεν υπερβαίνει την(τις)
έκταση(εκτάσεις) που είναι διαθέσιμη(ες) σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες για το
σύνολο της έκτασης που αποτέλεσε αντικείμενο αίτησης που υποβλήθηκε από τους παραγωγούς.
2.
Εφόσον η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν υπερβαίνει την(τις) έκταση
(εκτάσεις) που είναι διαθέσιμη(ες) σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επιλογής
που προβλέπεται στο παράρτημα.
Τα κράτη μέλη, το αργότερο την 1η Αυγούστου, χορηγούν τις άδειες στους επιλεγμένους αιτούντες σύμφωνα με το
αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οι αιτούντες
ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.
3.
Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50 % της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών
μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια.
Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών δεν υπόκειται στις διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι ο αντίστοιχος αριθμός εκταρίων διατίθεται για
το ίδιο έτος, το αργότερο την 1η Οκτωβρίου, για τη χορήγηση αδειών στους αιτούντες στους οποίους χορηγήθηκε μόνο ένα
μέρος της έκτασης που ζήτησαν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και
οι οποίοι δεν αρνήθηκαν τις αντίστοιχες άδειες. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να διαθέσουν τα εκτάρια αυτά
κατά το επόμενο έτος, πέραν του 1 % του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 63
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Άρθρο 7
Περιορισμοί στη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις
1.
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αποφασίσουν να περιορίζουν τη χορήγηση αδειών για αναφυτεύσεις σε εκτάσεις
επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το άρθρο 4 του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560, οι εν λόγω αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιοποιούνται έως την 1η Μαρτίου.
Οι επαγγελματικές οργανώσεις ή οι ενδιαφερόμενες ομάδες παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 υποβάλλουν τις συστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη βάσει του εν λόγω άρθρου,
παρέχοντας επαρκή χρόνο για την εξέτασή τους πριν από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Το οικείο
κράτος μέλος δημοσιοποιεί τις εν λόγω συστάσεις.
2.
Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία κατά
την οποία είχαν δημοσιοποιηθεί.
Όταν μια σύσταση από την επαγγελματική οργάνωση ή την ενδιαφερόμενη ομάδα παραγωγών γίνεται για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από ένα έτος αλλά όχι περισσότερα από τρία έτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι εν λόγω αποφάσεις μπορούν επίσης να εφαρμοστούν για χρονική περίοδο έως τριών ετών.
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Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω επαγγελματικές οργανώσεις ή οι ομάδες παραγωγών υποβάλλουν τις σχετικές συστάσεις χωρίς
την παροχή επαρκούς χρονικού διαστήματος για την εξέτασή τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, ή τα κράτη μέλη δεν
δημοσιοποιήσουν τις σχετικές αποφάσεις έως την 1η Μαρτίου, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την αναφύτευση αυτομάτως, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 8
Διαδικασία χορήγησης αδειών για αναφυτεύσεις
1.
Οι αιτήσεις αδειών για αναφυτεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ίδιας αμπελουργικής περιόδου κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι αιτήσεις χορήγησης αδειών για
αναφυτεύσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος της δεύτερης αμπελουργικής περιόδου που έπεται αυτής κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση. Σε περίπτωση με τήρησης των εν λόγω προθεσμιών, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια για
αναφύτευση.
Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της(των) έκτασης(εκτάσεων) που εκριζώθηκε(αν) και της
(των) έκτασης(εκτάσεων) που πρόκειται να αναφυτευθεί(ούν) στην ίδια εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να
χορηγηθεί η άδεια. Εφόσον αποφασιστεί ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με το άρθρο 7 και ο αιτών δεν έχει αναλάβει
καμία από τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρη Α και Β σημείο 2) στοιχείο β) και στο παράρτημα II μέρος Β
σημείο 4) και μέρος Δ του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους
αιτούντες από την υποχρέωση να αναφέρουν στην αίτηση την ακριβή τοποθεσία της έκτασης(εκτάσεων) προς αναφύτευση για
την οποία(τις οποίες) πρόκειται να χορηγηθεί η έγκριση. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την
εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.
Τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτομάτως, εντός τριών μηνών από την υποβολή των αιτήσεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη
μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 για την υποβολή αιτήσεων και τη
χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, αντιστοίχως.
2.
Εφόσον οι εκτάσεις προς αναφύτευση αντιστοιχούν στην ίδια περιοχή που εκριζώθηκε ή εφόσον αποφασιστεί να μην
υπάρχουν περιορισμοί σύμφωνα με άρθρο 7 παράγραφος 1, μπορεί να εφαρμοστεί απλοποιημένη διαδικασία σε εθνικό επίπεδο
ή για ορισμένες περιοχές εντός της επικράτειας του κράτους μέλους. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια για αναφύτευση, μπορεί να
θεωρηθεί ότι έχει χορηγηθεί την ημερομηνία εκρίζωσης της έκτασης. Για τον σκοπό αυτό, ο ενδιαφερόμενος παραγωγός
υποβάλλει, το αργότερο στο τέλος της αμπελουργικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εκρίζωση, εκ των υστέρων
ανακοίνωση που συνιστά αίτηση χορήγησης άδειας.
3.
Οι αιτήσεις αδειών για αναφυτεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 μπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.
Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της(των) έκτασης(εκτάσεων) προς εκρίζωση και της
(των) έκτασης(εκτάσεων) προς αναφύτευση στην ίδια εκμετάλλευση του αιτούντος για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η
άδεια. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση εκρίζωσης του αμπελώνα, το αργότερο στο τέλος του τέταρτου έτους
από την ημερομηνία που φυτεύτηκαν οι νέοι αμπελώνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την
εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.
Τα κράτη μέλη χορηγούν τις άδειες αυτομάτως, εντός τριών μηνών από την υποβολή των αιτήσεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη
μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τις προθεσμίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 για την υποβολή αιτήσεων και τη
χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, αντιστοίχως.

Άρθρο 9
Διαδικασία χορήγησης αδειών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
1.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν τις αιτήσεις για τη μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
Στις αιτήσεις προσδιορίζονται το συγκεκριμένο μέγεθος και η τοποθεσία της έκτασης στην εκμετάλλευση του αιτούντος για την
οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τους αιτούντες από την απαίτηση αναφοράς
στην αίτηση της συγκεκριμένης τοποθεσίας της έκτασης στην εκμετάλλευση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια. Τα
κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, κατά περίπτωση, για την εφαρμογή του καθεστώτος αδειοδότησης, συμπληρωματικές
πληροφορίες από τους αιτούντες.
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2.
Εφόσον, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη
αποφασίσουν να παρατείνουν την προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη μετατροπή των δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες
πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015, δημοσιοποιούν την απόφαση αυτή έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2015.
Στην περίπτωση αυτή, οι αιτήσεις για μετατροπή από τον παραγωγό μπορούν να υποβληθούν ανά πάσα στιγμή από τις
15 Σεπτεμβρίου 2015 και μέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται από τα κράτη μέλη βάσει του πρώτου
εδαφίου.
3.
Αφού επαληθεύσουν ότι τα δικαιώματα φύτευσης για τα οποία έχει ζητηθεί μετατροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 1
και 2 εξακολουθούν να ισχύουν, τα κράτη μέλη εκδίδουν τις άδειες, αυτομάτως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της
αίτησης για τη μετατροπή και της χορήγησης των αδειών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Ωστόσο, όταν η αίτηση
υποβάλλεται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η περίοδος των τριών μηνών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 10
Τροποποίηση της συγκεκριμένης έκτασης για την οποία χορηγείται η άδεια
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, κατόπιν αίτησης του αιτούντος, ότι η
φύτευση αμπέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έκταση της εκμετάλλευσης που είναι διαφορετική από τη συγκεκριμένη έκταση
για την οποία έχει χορηγηθεί η άδεια, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει το ίδιο μέγεθος σε εκτάρια και ότι η άδεια αυτή
εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν οι άδειες έχουν χορηγηθεί με βάση τη συμμόρφωση με ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή
προτεραιότητας που συνδέονται με την τοποθεσία η οποία αναφέρεται στην αίτηση και η αίτηση τροποποίησης αναφέρει μία νέα
συγκεκριμένη έκταση εκτός της εν λόγω τοποθεσίας.

Άρθρο 11
Κοινοποιήσεις
1.

Από το 2016, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως την 1η Μαρτίου κάθε έτους:

α) την κοινοποίηση σχετικά με τις αμπελουργικές εκτάσεις που αναφέρεται στο άρθρο 145 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σχετικά με την κατάσταση στις 31 Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου. Η
κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·
β) τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 4 και στο άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος
κανονισμού·
γ) την κοινοποίηση σχετικά με τους περιορισμούς που αποφασίζονται από τα κράτη μέλη για αναφυτεύσεις στην ίδια
εκμετάλλευση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με τη
μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα VI (πίνακας Α) του παρόντος κανονισμού·
δ) τον επικαιροποιημένο εθνικό κατάλογο των επαγγελματικών οργανώσεων ή των ενδιαφερόμενων ομάδων παραγωγών που
αναφέρεται στα άρθρα 2 και 7 του παρόντος κανονισμού·
ε) την κοινοποίηση σχετικά με το συνολικό μέγεθος των εκτάσεων στις οποίες διαπιστώνεται φύτευση αμπέλων χωρίς άδεια,
καθώς και των εκτάσεων που εκριζώθηκαν χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013. Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προηγούμενη αμπελουργική περίοδο. Η πρώτη κοινοποίηση
υποβάλλεται για πρώτη φορά έως την 1η Μαρτίου 2017 και καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και
31ης Ιουλίου 2016. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος
κανονισμού,
στ) Εφόσον τα κράτη μέλη αποφασίσουν να εφαρμόσουν το κριτήριο προτεραιότητας που αναφέρεται στο άρθρο 64
παράγραφος 2 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κατώτατα όρια αποφασίζονται σε σχέση με το
ελάχιστο και μέγιστο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα II μέρος Η του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560.
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Από το 2016, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους:

α) κοινοποίηση σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για άδειες νέων φυτεύσεων, τις άδειες που χορηγήθηκαν πράγματι
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 ή 2 του παρόντος
κανονισμού και τις άδειες που απορρίφθηκαν από τους αιτούντες καθώς και αυτές που χορηγήθηκαν σε άλλους αιτούντες
πριν από την 1η Οκτωβρίου βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Οι κοινοποιήσεις πραγματο
ποιούνται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού·
β) κοινοποίηση σχετικά με τις άδειες για αναφυτεύσεις που χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής
περιόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Η πρώτη κοινοποίηση υποβάλλεται έως την
1η Νοεμβρίου 2016 και καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2016 και 31ης Ιουλίου 2016. Η κοινοποίηση αυτή
πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα VI (πίνακας Β) του παρόντος κανονισμού·
γ) κοινοποίηση σχετικά με τις άδειες που έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου με
βάση τη μετατροπή των ισχυόντων δικαιωμάτων φύτευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού. Η
κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα VII (πίνακας Β) και μόνο μέχρι την
1η Νοεμβρίου του έτους μετά το τέλος της προθεσμίας για τη μετατροπή που αναφέρεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή την προθεσμία που καθορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 9
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.
3.
Τα κράτη μέλη που πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 31 Ιουλίου 2015 την απόφαση να μην εφαρμόσουν το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
4.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2015 την προθεσμία για τη μετατροπή των
δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Η κοινοποίηση αυτή πραγματο
ποιείται με τη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα VII (πίνακας Α) του παρόντος κανονισμού.
5.
Οι κοινοποιήσεις, οι ανακοινώσεις και η υποβολή των πινάκων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής (1).
6.
Εάν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις παραγράφους 1 έως 4 ή εάν οι σχετικές πληροφορίες εμφανίζονται
εσφαλμένες, η Επιτροπή δύναται να αναστείλει μέρος ή το σύνολο των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα μέχρις ότου διαβιβαστεί η σωστή κοινοποίηση.
7.
Τα κράτη μέλη διατηρούν τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, για τουλάχιστον δέκα
αμπελουργικές περιόδους μετά από εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε η αίτηση.
8.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν προδικάζουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών που θεσπίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Άρθρο 12
Έλεγχοι
1.
Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους στον βαθμό που είναι αναγκαίοι για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων
για το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, που προβλέπονται στο μέρος II τίτλος I κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/560 και στον παρόντα κανονισμό.
2.
Για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν
το αμπελουργικό μητρώο του άρθρου 145 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
3.
Το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την
κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του
καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).
2
( ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ευρωπαϊκές
στατιστικές για τις μόνιμες καλλιέργειες και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357/79 και της οδηγίας 2001/109/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 30.12.2011, σ. 7).
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Άρθρο 13
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, 7 Απριλίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διαδικασία επιλογής του άρθρου 6 παράγραφος 2
Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που διατίθενται για τις νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να
χορηγήσουν κατ' αναλογία σε όλους τους αιτούντες, σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i),
κατανέμεται μεταξύ των μεμονωμένων επιλέξιμων αιτήσεων σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, τηρώντας παράλληλα τους
ενδεχόμενους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2:
A1 = Ar * (%Pr * Tar/Tap)
A1

= άδεια που χορηγείται σε μεμονωμένο αιτούντα κατ' αναλογία (σε εκτάρια)

Ar

= έκταση που ζήτησε ο παραγωγός στην αίτησή του (σε εκτάρια)

%Pr = ποσοστό % του διαθέσιμου συνόλου που πρόκειται να χορηγηθεί κατ' αναλογία
Tar = συνολική έκταση που διατίθεται για τις άδειες (σε εκτάρια)
Tap = σύνολο όλων των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους παραγωγούς (σε εκτάρια)
Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Το μέρος του συνολικού αριθμού των εκταρίων που διατίθεται για νέες φυτεύσεις που τα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να
χορηγήσουν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας που επελέγησαν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3
στοιχείο β) σημείο ii), κατανέμεται μεταξύ των μεμονωμένων επιλέξιμων αιτήσεων με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Τα κράτη μέλη επιλέγουν τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο και μπορούν να προσδώσουν σε όλα τα κριτήρια
που έχουν επιλέξει την ίδια σημασία ή να τα σταθμίσουν διαφορετικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη
στάθμιση αυτή κατά ενιαίο τρόπο σε εθνικό επίπεδο ή να μεταβάλλουν τη στάθμιση των κριτηρίων ανάλογα με την
περιοχή εντός της επικράτειας του κράτους μέλους.
Όταν τα κράτη μέλη αποδίδουν την ίδια σημασία σε όλα τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, η τιμή ενός (1)
συνδέεται με κάθε ένα από αυτά.
Εάν τα κράτη μέλη σταθμίσουν διαφορετικά τα κριτήρια που επιλέγονται σε εθνικό επίπεδο, η τιμή που κυμαίνεται από
το μηδέν (0) μέχρι το ένα (1) συνδέεται με καθένα από αυτά τα κριτήρια και το άθροισμα όλων των μεμονωμένων τιμών
πρέπει να είναι πάντα ίσο με ένα (1).
Στην περίπτωση που η στάθμιση των κριτηρίων αυτών διαφέρει ανάλογα με την περιοχή εντός της επικράτειας του
κράτους μέλους, μία μεμονωμένη τιμή που κυμαίνεται από το μηδέν (0) έως και το ένα (1) συνδέεται με καθένα από
αυτά τα κριτήρια για κάθε περιοχή. Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα από όλες τις μεμονωμένες σταθμίσεις των
επιλεγμένων κριτηρίων για καθεμία από τις εν λόγω περιοχές πρέπει πάντα να είναι ίσο με ένα (1).
β) Τα κράτη μέλη αξιολογούν κάθε επιλέξιμη μεμονωμένη αίτηση με βάση τη συμμόρφωση με τα κριτήρια προτεραιότητας
που έχουν επιλεγεί. Για να αξιολογήσουν το επίπεδο της συμμόρφωσης με καθένα από τα κριτήρια προτεραιότητας, τα
κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ενιαία κλίμακα σε εθνικό επίπεδο, βάσει της οποίας να αποδώσουν μια βαθμολογία σε
κάθε αίτηση σε σχέση με καθένα από τα κριτήρια αυτά.
Η ενιαία κλίμακα προκαθορίζει τη βαθμολογία που αποδίδεται όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης με κάθε κριτήριο,
αναφέροντας επίσης τον βαθμό που θα αποδοθεί σε σχέση με καθένα από τα στοιχεία του κάθε επιμέρους κριτηρίου.
γ) Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε κατάταξη των μεμονωμένων αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο με βάση το σύνολο των βαθμών
που έχουν αποδοθεί για κάθε αίτηση σύμφωνα με τη συμμόρφωση ή το επίπεδο συμμόρφωσης που προβλέπεται
αντίστοιχα στο στοιχείο β) και, κατά περίπτωση, τη σημασία των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο α). Για τον
σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + … + Wn * Ptn
Pt

= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση

L 93/22

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

W1, W2…, Wn

= στάθμιση κριτηρίων 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Ptn

= επίπεδο συμμόρφωσης της αίτησης με τα κριτήρια 1, 2, … n

9.4.2015

Στις περιοχές στις οποίες η στάθμιση αντιστοιχεί σε μηδέν για όλα τα κριτήρια προτεραιότητας, όλες οι επιλέξιμες
αιτήσεις λαμβάνουν την ανώτατη τιμή στην κλίμακα όσον αφορά το επίπεδο συμμόρφωσης.
δ) Τα κράτη μέλη χορηγούν άδειες στους μεμονωμένους αιτούντες σύμφωνα με τη σειρά που καθορίζεται στην κατάταξη
που αναφέρεται στο στοιχείο γ) και έως ότου εξαντληθούν τα εκτάρια προς κατανομή σύμφωνα με τα κριτήρια
προτεραιότητας. Ο συνολικός αριθμός των εκταρίων που ζητούνται από έναν αιτούντα ικανοποιείται με τη μορφή αδειών
πριν από τη χορήγηση άδειας στον επόμενο αιτούντα σύμφωνα με την κατάταξη.
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εκτάρια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν τον
ίδιο βαθμό, τα υπόλοιπα εκτάρια κατανέμονται κατ' αναλογία στις αιτήσεις αυτές.
ε) Σε περίπτωση που το όριο για μια συγκεκριμένη περιοχή ή επιλέξιμη έκταση για προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ή έκταση χωρίς γεωγραφική ένδειξη, επιτευχθεί κατά τη χορήγηση αδειών σύμφωνα
με το μέρος A και το μέρος Β στοιχεία α), β), γ) και δ), δεν ικανοποιούνται περαιτέρω αιτήσεις που προέρχονται από την
εν λόγω περιοχή ή έκταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)
Πίνακας
Απογραφή αμπελουργικών εκτάσεων
Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Αμπελουργική περίοδος:
Εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας (σε εκτάρια) που είναι επιλέξιμες για την παραγωγή (***):

Εκτάσεις/Περιοχές

(1)

οίνων με προστα
τευόμενη ονομα
σία προέλευσης
(ΠΟΠ) (*)
(2)

οίνων με προστατευόμενη γεωγραφική
ένδειξη (ΠΓΕ) (**)
οι οποίοι περι
λαμβάνονται στη
στήλη (2)

οι οποίοι δεν πε
ριλαμβάνονται
στη στήλη (2)

(3)

(4)

οίνων χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ που
βρίσκονται σε
έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ

οίνων χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ που
βρίσκονται σε
έκταση χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(5)

(6)

(7)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέ
λους
Σημείωση: τιμές που πρέπει να εισαχθούν στη στήλη (7) = (2) + (4) + (5) + (6)
(*) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΓΕ ή οίνων χωρίς ΓΕ
(**) Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να είναι επίσης επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων ΠΟΠ και οίνων χωρίς ΓΕ (στήλη (3)), ή μόνο οίνων ΠΓΕ και
οίνων χωρίς ΓΕ (στήλη (4)). Καμία από τις εκτάσεις που αναφέρονται στις στήλες (3) και (4) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις στή
λες (5) και (6)
(***) Τα δεδομένα αφορούν την 31η Ιουλίου της προηγούμενης αμπελουργικής περιόδου

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: έως την 1η Μαρτίου 2016).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β)
Πίνακας A
Άδειες για νέες φυτεύσεις — ποσοστό

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Συνολική έκταση αμπελοκαλλιέργειας (σε εκτάρια) (μέχρι τις 31 Ιουλίου):
Ποσοστό που πρέπει να εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο:
Συνολική έκταση (σε εκτάρια) για νέες φυτεύσεις σε εθνικό επίπεδο, με βάση το πο
σοστό % που αποφασίστηκε:
Αιτιολόγηση για τον περιορισμό του ποσοστού σε εθνικό επίπεδο (εφόσον είναι κάτω του 1 %):

Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που μεταφέρθηκε από το προηγούμενο έτος σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 3:
Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που πρόκειται να διατεθεί για τις νέες φυτεύσεις σε
εθνικό επίπεδο:
Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: 1η Μαρτίου 2016).
Πίνακας Β
Άδειες για νέες φυτεύσεις — γεωγραφικοί περιορισμοί

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Κατά περίπτωση, περιορισμοί που αποφασίστηκαν στο σχετικό γεωγραφικό επίπεδο:
Α. ανά περιοχή, κατά περίπτωση

Περιοχή 1
Περιοχή 2
…

Περιορισμένη έκταση
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B. ανά «υποπεριοχή», κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

Γ. ανά έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ, κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

Δ. ανά έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ, κατά περίπτωση

Περιορισμένη έκταση

Υποπεριοχή 1
Υποπεριοχή 2
…

έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ 1
έκταση ΠΟΠ/ΠΓΕ 2
…

έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 1
έκταση χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 2
…
Σημ: Ο παρών πίνακας συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1308/2013.

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: 1η Μαρτίου 2016).
Πίνακας Γ
Άδειες για νέες φυτεύσεις — Αποφάσεις σχετικά με κριτήρια επιλεξιμότητας στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο που
δημοσιοποιήθηκαν
Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Κριτήρια επιλεξιμότητας, κατά περίπτωση:
Κριτήρια επιλεξιμότητας — άρ
θρο 64 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και
άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560

Που έχουν επιλεγεί από τα
κράτη μέλη: Ν/Ο

Εάν ναι, αναφέρατε το σχετικό γεωγραφικό επίπεδο,
όπου ενδείκνυται:

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοι
χείο α) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοι
χείο β) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…
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Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοι
χείο γ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013

έκταση ΠΟΠ 2·

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο του κατ' εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560

έκταση ΠΓΕ 2·

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοι
χείο δ) του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013

9.4.2015

έκταση ΠΟΠ 1·
…
έκταση ΠΓΕ 1·
…
Που έχουν επιλεγεί από τα
κράτη μέλη: Ν/Ο

Σε περίπτωση θετικής απάντησης, για το άρθρο 64 πα
ράγραφος 1 στοιχείο δ), να αναφέρετε το συγκεκριμένο
γεωγραφικό επίπεδο, όπου ενδείκνυται:

Κριτήρια προτεραιότητας — Άρ
θρο 64 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο α)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο β)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο γ)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο δ)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο ε)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο στ)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο ζ)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Άρθρο 64 παράγραφος 2 στοι
χείο η)

περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1·
περιοχή, υποπεριοχή, έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2·
…

Σημείωση: Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, για το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ο παρών πίνακας συνοδεύεται από τα σχετικά
δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 2
παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560.
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Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: 1η Μαρτίου 2016).
Πίνακας Δ
Άδειες για νέες φυτεύσεις — Αποφάσεις σχετικά με την κατανομή κατ' αναλογία και τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο που δημοσιοποιήθηκαν

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Συνολική έκταση (σε εκτάρια) που πρόκειται να διατεθεί για τις νέες φυτεύσεις σε εθνικό
επίπεδο:
1. Κατ' αναλογία κατανομή, κατά περίπτωση:
Ποσοστό της έκτασης που πρόκειται να χορηγηθεί κατ' αναλογία σε εθνικό επίπεδο:
Αριθμός εκταρίων:
2. Κριτήρια επιλεξιμότητας, κατά περίπτωση:
Ποσοστό της έκτασης που πρόκειται να χορηγηθεί σύμφωνα με κριτήρια επιλεξιμότητας σε
εθνικό επίπεδο:
Αριθμός εκταρίων:
Πληροφορίες σχετικά με την ενιαία κλίμακα που προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης των μεμο
νωμένων αιτήσεων με τα κριτήρια προτεραιότητας που επελέγησαν (φάσμα τιμών, ελάχιστες και μέγιστες …):
2.1. Εάν εφαρμόζονται τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, χωρίς διαφοροποίηση ανά έκταση
Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:
Κριτήρια προτεραιότη
τας — Άρθρο 64 πα
ράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013
και
Άρθρο 2 παράγρα
φος 3 δεύτερο εδάφιο
του κατ' εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοιχείο
α) (*)

Άρθρο
64
παράγρα
φος 2
στοιχείο
α) (**)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο β)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο γ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο δ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ε)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο στ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ζ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο η)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(***)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(****)

Σημασία (0 έως 1):
(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να
ισχύει)
(**) Νέος παραγωγός
(***) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού
(****) Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών
εγκληματικότητας
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2.2. Εάν εφαρμόζονται τα κριτήρια προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, χωρίς διαφοροποίηση ανά έκταση
2.2.1. Έκταση 1: (περιγράψτε τους εδαφικούς περιορισμούς της έκτασης 1)
Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:
(Εάν δεν έχουν επιλεγεί κριτήρια για τη συγκεκριμένη έκταση, να αναφέρετε μηδέν σε όλες τις στήλες κατωτέρω)
Κριτήρια προτεραιότη
τας — Άρθρο 64 πα
ράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013
και
Άρθρο 2 παράγρα
φος 3 δεύτερο εδάφιο
του κατ' εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοιχείο
α) (*)

Άρθρο
64
παράγρα
φος 2
στοιχείο
α) (**)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο β)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο γ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο δ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ε)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο στ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ζ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο η)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(***)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(****)

Σημασία (0 έως 1):
(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να
ισχύει)
(**) Νέος παραγωγός
(***) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού
(****) Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών
εγκληματικότητας

…
2.2.n. Έκταση n: (περιγράψτε τους εδαφικούς περιορισμούς της έκτασης n)
Τα κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί και αντίστοιχη σημασία:
(Εάν δεν έχουν επιλεγεί κριτήρια για τη συγκεκριμένη έκταση, να αναφέρετε μηδέν σε όλες τις στήλες κατωτέρω)
Κριτήρια προτεραιότη
τας — Άρθρο 64 πα
ράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013
και
Άρθρο 2 παράγρα
φος 3 δεύτερο εδάφιο
του κατ' εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ)
2015/560

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοιχείο
α) (*)

Άρθρο
64
παράγρα
φος 2
στοιχείο
α) (**)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο β)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο γ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο δ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ε)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο στ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο ζ)

Άρθρο
64
παράγρ
αφος 2
στοι
χείο η)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(***)

Άρθρο 2
παρά
γραφος 3
δεύτερο
εδάφιο του
κατ' εξουσιο
δότηση
κανονισμού
(ΕΕ)
2015/560
(****)

Σημασία (0 έως 1):
(*)

Νεοεισερχόμενος (Σημείωση: τα κριτήρια «νεοεισερχόμενος» και «νέος παραγωγός» δεν μπορούν να επιλεγούν ταυτόχρονα, μόνο ένα από αυτά μπορεί να
ισχύει)
(**) Νέος παραγωγός
(***) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού
(****) Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινωνικούς στόχους που έχουν λάβει εκτάσεις δημευμένες σε υποθέσεις τρομοκρατίας και άλλων μορφών
εγκληματικότητας

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: 1η Μαρτίου 2016).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο ε)
Πίνακας
Εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας χωρίς τις αντίστοιχες άδειες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και εκτάσεις που
εκριζώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013
Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Αμπελουργική περίοδος (1):
Εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας (σε εκτάρια) χωρίς τις αντίστοιχες άδεια φύτευσης μετά τις 31.12.2015:
Εκτάσεις/Περιοχές

Εκριζωθείσες εκτάσεις από τους
παραγωγούς κατά τη διάρκεια
της αμπελουργικής περιόδου

Εκριζωθείσες εκτάσεις από τα
κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της
αμπελουργικής περιόδου

Απογραφή των συνολικών εκτά
σεων των μη εγκεκριμένων φυ
τεύσεων που δεν είχαν ακόμη
εκριζωθεί στο τέλος της αμπε
λουργικής περιόδου

(1)

(2)

(3)

(4)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέλους:
(1) Για την πρώτη κοινοποίηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως την 1η Μαρτίου 2017, τα δεδομένα αφορούν την περίοδο μεταξύ 1.1.2016
και 31.7.2016· για όλες τις επακόλουθες κοινοποιήσεις, τα δεδομένα αφορούν την αμπελουργική περίοδο που προηγείται της κοινοποίη
σης.

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο α)
Πίνακας A
Άδειες για νέες φυτεύσεις που ζητήθηκαν από τους αιτούντες

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Αριθμός των εκταρίων που ζητούνται για νέες φυτεύσεις που βρίσκονται σε έκταση επιλέξιμη για την πα
ραγωγή:
Εκτάσεις/Περιοχές

(1)

οίνων με ΠΟΠ (*)

οίνων με ΠΓΕ (**)

μόνο οίνων χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέλους
Αν ισχύουν οι περιορισμοί στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο (άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013):
ανά σχετική έκταση (χωρίς)
ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Αιτούμενη έκταση (σε εκτάρια)

(1)

(2)

έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1
έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2
…
(*) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με ΠΓΕ ή οίνων χωρίς ΓΕ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέ
ρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3).
(**) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΓΕ ή οίνων με ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που ανα
φέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4).

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου (για πρώτη φορά: έως την 1η Νοεμβρίου 2016).
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Πίνακας Β
Άδειες για νέες φυτεύσεις που πράγματι χορηγήθηκαν και εκτάσεις που απορρίφθηκαν

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Σχετικό έτος:
Αριθμός των εκταρίων που ζητούνται για νέες φυτεύσεις που βρίσκονται σε έκταση
επιλέξιμη για την παραγωγή:
Εκτάσεις/Περιοχές

(1)

οίνων με
ΠΟΠ (*)

οίνων με ΠΓΕ (**)

μόνο οίνων χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ

Σύνολο

(2)

(3)

(4)

(5)

Έκταση που
απορρίφθηκε από
τους αιτούντες
(άρθρο 6 παρά
γραφος 3) (σε
εκτάρια)
(6)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέλους
Έκταση που απορρίφθηκε από
τους αιτούντες (άρθρο 6 πα
ράγραφος 3):
Αν ισχύουν οι περιορισμοί στο κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο [άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013]:

ανά σχετική έκταση (χωρίς)
ΠΟΠ/ΠΓΕ:

Αιτούμενη έκταση (σε
εκτάρια)

Έκταση που απορρί
φθηκε από τους αι
τούντες (άρθρο 6 πα
ράγραφος 3) (σε εκτά
ρια)

(1)

(2)

(3)

Έκταση που ζητήθηκε και δεν χορηγήθηκε από το κρά
τος μέλος (σε εκτάρια) διότι:
πέραν των καθορισμέ
νων ορίων

δεν πληρούσε τα κριτήρια επι
λεξιμότητας

(4)

(5)

έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 1
έκταση (χωρίς) ΠΟΠ/ΠΓΕ 2
…
(*) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με ΠΓΕ ή οίνων χωρίς ΓΕ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέ
ρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3)
(**) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΓΕ ή οίνων με ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που ανα
φέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4)

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου (για πρώτη φορά: έως την 1η Νοεμβρίου 2016).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 11
παράγραφος 2 στοιχείο β)
Πίνακας A
Οι άδειες για αναφυτεύσεις — εφαρμοζόμενοι περιορισμοί

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Έτος:
Αναφέρατε, κατά περίπτωση, τους περιορισμούς για αναφυτεύσεις για τις σχετικές εκτάσεις ΠΟΠ/ΠΓΕ, που αποφασίστηκαν
από το κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το άρθρο 4
του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560:
Έκταση ΠΟΠ, κατά περίπτωση

Έκταση του περιορισμού (T (*)/P (**))

Έκταση ΠΓΕ, κατά περίπτωση

Έκταση του περιορισμού (T (*)/P (**))

έκταση ΠΟΠ 1
έκταση ΠΟΠ 2
…

έκταση ΠΓΕ 1
έκταση ΠΓΕ 2
…
Περαιτέρω πληροφορίες που κρίνονται χρήσιμες για να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών:
(*) Συνολική (T): Ο περιορισμός είναι απόλυτος, αναφυτεύσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με τους περιορισμούς απαγορεύονται εντελώς
(**) Μερικός (P): Ο περιορισμός δεν είναι απόλυτος, αναφυτεύσεις που ενδέχεται να συγκρούονται με τους περιορισμούς επιτρέπονται εν μέρει
στο βαθμό που αποφασίστηκε από το κράτος μέλος

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Μαρτίου (για πρώτη φορά: έως την 1η Μαρτίου 2016).

Πίνακας B
Άδειες για αναφυτεύσεις που πράγματι χορηγήθηκαν

Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Αμπελουργική περίοδος:
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Αριθμός των εκταρίων που πράγματι χορηγήθηκαν για νέες φυτεύσεις σε εκτάσεις επιλέξιμες
για την παραγωγή:
Εκτάσεις/Περιοχές

(1)

οίνων με ΠΟΠ (*)

οίνων με ΠΓΕ (**)

οίνων χωρίς
ΠΟΠ/ΠΓΕ·

Σύνολο

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέλους
(*) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με ΠΓΕ ή οίνων χωρίς ΓΕ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέ
ρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3)
(**) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΓΕ ή οίνων με ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που ανα
φέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4)

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου (για πρώτη φορά: έως την 1η Νοεμβρίου 2016).
Σημείωση:

Για την πρώτη κοινοποίηση, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως την 1η Νοεμβρίου 2016, τα δεδομένα αφορούν την περίοδο
μεταξύ 1.1.2016 και 31.7.2016· για όλες τις επακόλουθες κοινοποιήσεις, τα δεδομένα αφορούν την αμπελουργική περίοδο που
προηγείται της κοινοποίησης.

L 93/34

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.4.2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2
στοιχείο γ)
Πίνακας A
Τα δικαιώματα φύτευσης που χορηγήθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και μετατράπηκαν σε άδειες —
προθεσμία μετατροπής
Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Προθεσμία για τη μετατροπή:
Προθεσμία κοινοποίησης: μόνο μία κοινοποίηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
Πίνακας Β
Τα δικαιώματα φύτευσης που χορηγήθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και μετατράπηκαν σε άδειες — Άδειες
που πράγματι χορηγήθηκαν
Κράτος μέλος:
Ημερομηνία κοινοποίησης:
Αμπελουργική περίοδος:
Εκτάσεις/Περιοχές

(1)

Αριθμός των εκταρίων που πράγματι χορηγήθηκαν για νέες φυτεύσεις σε εκτάσεις επιλέξιμες για την
παραγωγή:
οίνων με ΠΟΠ (*)

οίνων με ΠΓΕ (**)

οίνων χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ·

Σύνολο

(2)

(3)

(4)

(5)

1
2
…
Σύνολο κράτους μέλους
(*) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων με ΠΓΕ ή οίνων χωρίς ΓΕ· καμία από τις εκτάσεις που αναφέ
ρονται στη στήλη (2) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (3)
(**) Οι εν λόγω εκτάσεις μπορεί επίσης να είναι επιλέξιμες για την παραγωγή οίνων χωρίς ΓΕ ή οίνων με ΠΟΠ· καμία από τις εκτάσεις που ανα
φέρονται στη στήλη (3) δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη στήλη (4)

Προθεσμία κοινοποίησης: 1η Νοεμβρίου (για πρώτη φορά: 1η Νοεμβρίου 2016).
Σημείωση: Ο εν λόγω πίνακας πρέπει να διαβιβάζεται για κάθε αμπελουργική περίοδο (από την 1η Αυγούστου του έτους n- 1 έως τις
31 Ιουλίου του έτους της κοινοποίησης) έως την 1η Νοεμβρίου του έτους που έπεται της λήξης της προθεσμίας που αναφέρεται
στο άρθρο 68 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή την προθεσμία που καθορίζεται από το κράτος μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και αναγράφεται στον πίνακα A του παρόντος παραρτήματος.

