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(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/560 AL COMISIEI 

din 15 decembrie 2014 

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 69, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 
Consiliului (2), în special articolul 64 alineatul (6), 

întrucât: 

(1)  În partea II titlul I capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt incluse norme privind un sistem de 
autorizații pentru plantările de viță-de-vie care abrogă și înlocuiesc, începând de la 1 ianuarie 2016, regimul 
tranzitoriu al drepturilor de plantare prevăzut în partea II titlul I capitolul III secțiunea IVa subsecțiunea II din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3). Acest capitol stabilește norme privind durata, gestionarea și 
controlul sistemului de autorizații pentru plantările de viță-de-vie și împuternicește Comisia să adopte acte 
delegate privind gestionarea sistemului. Regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare prevăzut în partea II titlul I 
capitolul III secțiunea IVa subsecțiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se aplică în continuare până la 
31 decembrie 2015, în conformitate cu articolul 230 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013. 

(2)  Articolul 62 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 stabilește cerința generală pentru statele membre de a acorda 
o autorizație pentru plantarea de viță-de-vie în urma prezentării unei cereri din partea producătorilor care 
intenționează să planteze sau să replanteze viță-de-vie. Alineatul (4) de la articolul respectiv prevede însă că 
anumite suprafețe sunt exceptate de la sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie și, prin urmare, de la 
această cerință generală. Este necesar să se stabilească norme privind condițiile de aplicare a exceptării respective. 
Suprafețele destinate unor scopuri experimentale sau plantărilor de viță-mamă pentru altoi ar trebui să fie 
utilizate doar în scopurile menționate, pentru a se evita eludarea noului sistem, iar produsele vitivinicole obținute 
de pe aceste suprafețe nu ar trebui comercializate, cu excepția cazului în care statele membre consideră că nu 
există riscuri de perturbare a pieței. Ar trebui să se permită continuarea experimentelor viticole și a plantărilor de 
viță-mamă pentru altoi existente, sub rezerva respectării normelor în vigoare, în scopul de a se asigura o tranziție 
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fără probleme între regimul drepturilor de plantare și noul sistem de autorizații pentru plantările de viță-de-vie. 
Suprafețele ale căror produse viticole sau vinicole sunt destinate în exclusivitate consumului în gospodăria viticul
torului ar trebui să beneficieze de o astfel de exceptare având în vedere faptul că, în anumite condiții, acestea nu 
contribuie la perturbări ale pieței. Din același motiv, exceptarea respectivă ar trebui extinsă și la organizațiile care 
nu desfășoară activități comerciale ce îndeplinesc aceleași condiții. Suprafețele cultivate de un producător care a 
pierdut o anumită suprafață plantată cu viță-de-vie ca urmare a unor măsuri de expropriere în interesul public, 
adoptate în temeiul dreptului național ar trebui, de asemenea, să beneficieze de exceptare, dat fiind faptul că 
pierderea terenului plantat cu viță-de-vie este, în astfel de cazuri, independentă de voința producătorului. Ar 
trebui însă prevăzută o condiție referitoare la aria maximă a noii suprafețe, astfel încât să se evite compromiterea 
obiectivelor generale ale sistemului de autorizații pentru plantările de viță-de-vie. 

(3)  La articolul 64 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 sunt prevăzute norme privind acordarea 
de autorizații pentru plantări noi și sunt stabilite criterii de eligibilitate și de prioritate pe care le pot aplica statele 
membre. Ar trebui stabilite condiții specifice care să fie asociate anumitor criterii de eligibilitate și de prioritate, 
cu scopul de a crea condiții echitabile pentru punerea lor în aplicare, precum și cu scopul de a evita eludarea 
sistemului de autorizații de către producătorii cărora le sunt acordate acestea. Totodată, ar trebui adăugate trei 
criterii noi: un criteriu nou de eligibilitate referitor la însușirea frauduloasă a reputației indicațiilor geografice 
protejate; un criteriu nou de prioritate favorabil producătorilor care respectă normele sistemului și care nu și-au 
abandonat plantațiile viticole de pe exploatații; și un criteriu nou de prioritate favorabil organizațiilor fără scop 
lucrativ care au un scop social și care au primit terenuri confiscate în cazul unor acte de terorism și al altor tipuri 
de acte criminale. Noul criteriu de eligibilitate răspunde nevoii de a proteja reputația anumitor indicații geografice 
într-un mod similar cu protejarea reputației anumitor denumiri de origine, asigurându-se că acestea nu sunt 
amenințate de realizarea unor plantări noi. Primul criteriu nou de prioritate îi favorizează pe unii solicitanți pe 
baza istoricului acestora care indică faptul că solicitanții respectivi respectă normele sistemului de autorizații și nu 
depun cereri de autorizații pentru plantări noi în timp ce dețin suprafețe plantate cu viță-de-vie scoase din 
producție pentru care ar putea fi acordate autorizații pentru replantare. Al doilea criteriu nou de prioritate 
urmărește să avantajeze organizațiile fără scop lucrativ care au un scop social și care au primit terenuri confiscate 
în cazul unor acte de terorism și al altor tipuri de acte criminale, pentru a se promova utilizarea în scopuri 
sociale a terenului care, în caz contrar, ar putea risca să fie scos din producție. 

(4)  Luând în considerare articolul 118 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și pentru a ține seama de diferențele 
naturale și socioeconomice, precum și de strategiile de creștere diferite aplicate de actorii economici în acele zone 
diferite dintr-un anumit teritoriu, ar trebui să se permită statelor membre să aplice, în mod diferit la nivel 
regional, pentru arii specifice eligibile pentru o denumire de origine protejată, pentru arii specifice eligibile pentru 
o indicație geografică protejată sau pentru arii fără o indicație geografică, criteriile de eligibilitate și de prioritate 
menționate la articolul 64 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și noile criterii de 
eligibilitate și de prioritate care urmează să fie adăugate prin prezentul regulament. Ar trebui ca aceste diferențe 
în aplicarea criteriilor în cauză în diferitele zone ale unui anumit teritoriu să se bazeze întotdeauna pe diferențele 
dintre zonele respective. 

(5)  Pentru a trata cazurile de eludare neanticipate prin prezentul act, statele membre ar trebui să adopte măsuri 
pentru a evita eludarea criteriilor de eligibilitate sau de prioritate de către solicitanții autorizațiilor în cazul în care 
acțiunile acestora nu fac deja obiectul dispozițiilor speciale privind evitarea eludării prevăzute în prezentul 
regulament în ceea ce privește criteriile specifice de eligibilitate și de prioritate. 

(6)  Articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede posibilitatea coexistenței unor culturi de 
viță-de-vie pe care producătorul s-a angajat să le defrișeze și a unor culturi nou-plantate. În scopul de a se evita 
neregulile, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a se asigura, prin mijloace adecvate, că angajamentul 
de efectuare a defrișării, inclusiv cerința de a constitui o garanție care să însoțească acordarea unei autorizații 
pentru replantare anticipată, este pus în practică. În plus, este necesar să se precizeze că, în cazul în care 
defrișarea nu se realizează în termenul de patru ani stabilit prin dispoziția respectivă, plantele de viță-de-vie 
cultivate pe suprafața care face obiectul angajamentului ar trebui considerate neautorizate. 

(7)  Articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 permite statelor membre să restricționeze 
replantarea în cazul suprafețelor eligibile pentru producția de vinuri cu denumiri de origine protejate sau cu 
indicații geografice protejate, pe baza unei recomandări din partea unor organizații profesionale recunoscute și 
reprezentative. Justificările sau motivele unor astfel de decizii de restricționare ar trebui definite în scopul de a 
clarifica limitele domeniului lor de aplicare, asigurându-se, în același timp, coerența sistemului și evitându-se 
eludarea sa. În special, ar trebui să se asigure că natura automată a acordării de autorizații pentru replantări, 
stabilită la articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, nu afectează posibilitatea statelor 
membre de a limita eliberarea de autorizații pentru suprafețe specifice în conformitate cu articolul 63 
alineatul (2) litera (b) și cu articolul 63 alineatul (3). Cu toate acestea, ar trebui să se precizeze faptul că anumite 
cazuri specifice nu pot fi considerate o eludare a sistemului. 
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(8)  Articolul 64 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede sancțiunile administrative aplicabile în cazul 
neconformității cu criteriile de eligibilitate, cu angajamentele și cu alte obligații care decurg din aplicarea legislației 
agricole sectoriale. Pentru a asigura efectul de descurajare, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
conferi un caracter proporțional acestor sancțiuni, în funcție de valoarea comercială a vinurilor produse de pe 
plantațiile viticole în cauză. În conformitate cu articolul 71 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, ar 
trebui să se prevadă sancțiuni administrative pentru plantările neautorizate, astfel încât să se asigure un efect de 
descurajare. Valoarea minimă a sancțiunilor în cauză ar trebui să corespundă venitului mediu anual pe hectar de 
suprafață cultivată cu viță-de-vie la nivelul Uniunii, măsurată în marja brută pe hectar a suprafețelor cultivate cu 
viță-de-vie. Ar trebui fixată o majorare progresivă pornind de la această valoare minimă, în funcție de durata 
nerespectării. Ar trebui, de asemenea, să se dea statelor membre posibilitatea de a aplica sancțiuni minime mai 
ridicate pentru producătorii dintr-o anumită zonă, în cazul în care valoarea minimă stabilită la nivelul Uniunii 
este mai mică decât venitul mediu anual estimat pe hectar pentru zona în cauză. Această majorare a valorii 
minime a sancțiunilor ar trebui să fie proporțională cu venitul mediu anual estimat pe hectar din zona în care 
este situată suprafața neautorizată cultivată cu viță-de-vie, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Suprafețele exceptate de la sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie 

(1) Sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie prevăzut în partea II titlul I capitolul III din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013 nu se aplică plantării sau replantării suprafețelor menționate la articolul 62 alineatul (4) din 
regulamentul în cauză care îndeplinesc condițiile pertinente prevăzute la alineatele (2), (3) și (4) din prezentul articol. 

(2) Plantarea sau replantarea suprafețelor destinate unor scopuri experimentale sau plantărilor de viță-mamă pentru 
altoi face obiectul unei notificări prealabile transmise autorităților competente. Notificarea trebuie să includă toate 
informațiile relevante privitoare la suprafețele respective și la perioada în care va avea loc experimentul sau la perioada 
în care vor fi în producție plantările de viță-mamă pentru altoi. Prelungirea perioadelor respective trebuie, de asemenea, 
notificată autorităților competente. 

În cazul în care se consideră că nu există niciun fel de riscuri de perturbare a pieței, statele membre pot decide ca, în 
cursul perioadelor menționate la primul paragraf, strugurii produși pe suprafețele în cauză, precum și produsele 
vitivinicole obținute din strugurii respectivi să poată fi comercializate. La sfârșitul acestor perioade, producătorul trebuie: 

(a)  să obțină o autorizație în conformitate cu articolul 64 sau 68 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru 
suprafața în cauză, astfel încât strugurii produși pe această suprafață și produsele vitivinicole obținute din strugurii 
respectivi să poată fi comercializate; sau 

(b)  să defrișeze suprafața respectivă pe propria cheltuială, în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013. 

Suprafețele destinate experimentelor sau plantărilor de viță-mamă pentru altoi plantate înainte de 1 ianuarie 2016 în 
urma acordării unor drepturi de plantare nouă continuă să respecte, după data menționată, toate condițiile definite 
pentru utilizarea unor astfel de drepturi până la sfârșitul perioadei de desfășurare a experimentului sau al perioadei în 
care are loc producția culturilor de viță-mamă pentru altoi pentru care au fost acordate drepturile. După expirarea 
acestor perioade, se aplică normele prevăzute la primul și la al doilea paragraf. 

(3) Plantarea sau replantarea suprafețelor ale căror produse vinicole sau viticole sunt destinate în exclusivitate 
consumului în gospodăria viticultorului face obiectul următoarelor condiții: 

(a)  suprafețele în cauză nu depășesc 0,1 ha; 

(b)  viticultorul respectiv nu participă la producția comercială de vin sau la producția comercială a altor produse 
vitivinicole. 

În sensul prezentului alineat, statele membre pot considera că anumite organizații fără activitate comercială sunt 
echivalente ale gospodăriei viticultorului. 

Statele membre pot decide ca plantările menționate la primul paragraf să facă obiectul unei notificări. 

(4) Un producător care a pierdut o anumită suprafață plantată cu viță-de-vie ca urmare a unor măsuri de expropriere 
în interesul public, adoptate în temeiul dreptului național, are dreptul de a planta o nouă suprafață cu condiția ca această 
suprafață nou-plantată să nu depășească 105 %, în termeni de cultură pură, din suprafața pierdută. Suprafața 
nou-plantată se înregistrează în registrul viticol. 
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(5) Defrișarea suprafețelor care beneficiază de exceptarea menționată la alineatele (2) și (3) nu duce la obținerea unei 
autorizații de replantare în temeiul articolului 66 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. O astfel de autorizație se 
acordă însă în cazul defrișării suprafețelor nou-plantate în temeiul exceptării menționate la alineatul (4). 

Articolul 2 

Criterii pentru acordarea de autorizații 

(1) În cazul în care statele membre aplică criteriul de eligibilitate enumerat la articolul 64 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se aplică normele prevăzute în partea A din anexa I la prezentul regulament. 

De asemenea, statele membre pot aplica criteriul obiectiv și nediscriminatoriu suplimentar potrivit căruia cererea nu 
prezintă un risc semnificativ de însușire frauduloasă a reputației unor anumite indicații geografice protejate, care se 
prezumă, cu excepția cazului în care prezența unui astfel de risc este demonstrată de autoritățile publice. Normele 
referitoare la aplicarea acestui criteriu suplimentar sunt prevăzute în partea B din anexa I. 

(2) În cazul în care, la acordarea de autorizații pentru plantări noi, decid să aplice unul sau mai multe dintre criteriile 
de eligibilitate menționate la articolul 64 alineatul (1) literele (a)_(c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și criteriul 
suplimentar menționat la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre pot aplica criteriile în cauză la nivel național 
sau la un nivel teritorial inferior. 

(3) În cazul în care statele membre aplică unul sau mai multe dintre criteriile de prioritate enumerate la articolul 64 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, se aplică normele prevăzute în părțile A-H din anexa II la prezentul 
regulament. 

Statele membre pot aplica, de asemenea, criteriile obiective și nediscriminatorii suplimentare referitoare la comporta
mentul anterior al producătorului și al organizațiilor fără scop lucrativ care au un scop social și care au primit terenuri 
confiscate în cazul unor acte de terorism și al altor tipuri de acte criminale. Normele referitoare la aplicarea acestor 
criterii suplimentare sunt prevăzute în anexa II partea I. 

(4) În cazul în care, la acordarea de autorizații pentru plantări noi, decid să aplice unul sau mai multe dintre criteriile 
de prioritate menționate la articolul 64 alineatul (2) literele (a)-(h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și criteriile 
suplimentare prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, statele membre pot aplica astfel de criterii în mod uniform 
la nivel național sau în diverse grade de importanță în zone diferite ale statelor membre. 

(5) Utilizarea unuia sau a mai multora dintre criteriile enumerate la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013 drept criterii de eligibilitate la unul dintre nivelurile geografice menționate la articolul 63 alineatul (2) 
este considerată ca fiind justificată în mod corespunzător pentru scopurile vizate la articolul 64 alineatul (1) litera (d) 
dacă utilizarea respectivă urmărește soluționarea unei probleme specifice care afectează sectorul vitivinicol la nivelul 
geografic în cauză, problemă care poate fi rezolvată numai prin aplicarea unei astfel de restricții. 

(6) Fără a aduce atingere normelor prevăzute în anexele I și II în ceea ce privește anumite criterii de eligibilitate și de 
prioritate, statele membre trebuie să adopte, atunci când este necesar, măsuri suplimentare în scopul de a se evita 
eludarea, de către solicitanții de autorizații, a criteriilor de eligibilitate și de prioritate incluse în anexele menționate. 

Articolul 3 

Autorizațiile pentru replantarea anticipată 

Statele membre pot condiționa acordarea unei autorizații către un producător care se angajează să defrișeze o suprafață 
plantată cu viță-de-vie în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 de cerința 
constituirii unei garanții. 

În orice caz, dacă producătorii nu efectuează defrișarea până la sfârșitul celui de-al patrulea an de la data la care au fost 
realizate noile plantări de viță-de-vie, se aplică articolul 71 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește 
suprafața care face obiectul angajamentului și care nu a fost defrișată. 

Articolul 4 

Restricții privind replantarea 

Statele membre pot restricționa replantările în temeiul articolului 66 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
în cazul în care respectiva suprafață care urmează a fi replantată se situează într-o zonă pentru care eliberarea de 
autorizații pentru plantări noi este limitată în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013 și cu condiția ca decizia să fie justificată de necesitatea de a se evita un risc bine demonstrat de 
devalorizare semnificativă a unei anumite denumiri de origine protejate sau a unei anumite indicații geografice protejate. 
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Riscul de devalorizare semnificativă menționat la primul paragraf nu există în cazul în care: 

(a)  suprafața specifică urmând a fi replantată este situată în aceeași arie cu denumire de origine protejată sau cu 
indicație geografică protejată ca și suprafața defrișată, iar replantarea viței-de-vie este conformă cu caietul de sarcini 
pentru aceeași denumire de origine protejată sau indicație geografică protejată ca și suprafața defrișată; 

(b)  replantarea vizează producția de vinuri fără indicație geografică, cu condiția ca solicitantul să își asume aceleași 
angajamente ca și cele prevăzute la punctul 2 din părțile A și B din anexa I la prezentul regulament în ceea ce 
privește noile plantări. 

Articolul 5 

Sancțiunile și recuperarea costurilor 

Statele membre impun sancțiuni financiare producătorilor care nu respectă obligația prevăzută la articolul 71 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 

Cuantumul minim al sancțiunii financiare este: 

(a)  6 000 EUR pe hectar dacă producătorul defrișează toate plantările neautorizate în termen de patru luni de la data la 
care îi este notificată neregula, astfel cum se menționează la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013; 

(b)  12 000 EUR pe hectar dacă producătorul defrișează toate plantările neautorizate în primul an de la expirarea 
perioadei de patru luni; 

(c)  20 000 EUR pe hectar dacă producătorul defrișează toate plantările neautorizate după primul an de la expirarea 
perioadei de patru luni. 

Dacă venitul anual obținut în zona în care se găsesc plantațiile viticole în cauză este estimat la peste 6 000 EUR pe 
hectar, statele membre pot majora sumele minime stabilite la al doilea paragraf proporțional cu venitul mediu anual pe 
hectar estimat pentru zona respectivă. 

În cazul în care statul membru asigură defrișarea plantării neautorizate prin mijloace proprii, costul aferent imputat 
producătorului în temeiul articolului 71 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se calculează în mod 
obiectiv, ținând seama de costurile muncii, de utilizarea utilajelor și a transportului sau de alte costuri suportate. Aceste 
costuri se adaugă la sancțiunea aplicabilă. 

Articolul 6 

Intrare 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 și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2014. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Norme privind criteriul de eligibilitate enumerat la articolul 64 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și criteriul suplimentar menționat la articolul 2 alineatul (1) din 

prezentul regulament  

A. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:  

1. suprafața (suprafețele) care urmează a fi nou-plantată (nou-plantate) este (sunt) destinată (destinate) producției de 
vinuri care poartă denumirea de origine protejată specifică a ariei în cauză; sau  

2. dacă suprafața (suprafețele) care urmează a fi nou-plantată (nou-plantate) nu este (nu sunt) destinată (destinate) 
producției de vinuri care poartă denumirea de origine protejată specifică, solicitantul își asumă următoarele 
angajamente: 

(a)  că nu va utiliza sau nu va comercializa strugurii produși pe suprafețele nou-plantate respective pentru 
producția de vinuri cu o denumire de origine protejată, în cazul în care suprafețele în cauză sunt situate în 
arii eligibile în acest scop; 

(b)  că nu va defrișa și nu va replanta suprafața în scopul de a conferi suprafeței replantate un caracter eligibil 
pentru producția de struguri pentru vinuri cu denumirea de origine protejată specifică. 

Solicitanții trebuie să își asume angajamentele menționate la punctul 2 de la primul paragraf pentru o perioadă 
limitată de timp, care urmează să fie stabilită de statul membru și care nu poate depăși data de 31 decembrie 2030.  

B. Criteriul suplimentar menționat la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament 

Criteriul suplimentar menționat la articolul 2 alineatul (1) din prezentul regulament este considerat respectat dacă 
este îndeplinită una dintre următoarele condiții:  

1. suprafața (suprafețele) care urmează a fi nou-plantată (nou-plantate) este (sunt) destinată (destinate) producției de 
vinuri care poartă indicația geografică protejată specifică a ariei în cauză; sau  

2. dacă suprafața (suprafețele) care urmează a fi nou-plantată (nou-plantate) nu este (nu sunt) destinată (destinate) 
producției de vinuri care poartă indicația geografică protejată specifică, solicitantul își asumă următoarele 
angajamente: 

(a)  că nu va utiliza sau nu va comercializa niciun strugure produs pe suprafețele nou-plantate respective pentru 
producția de vinuri cu o indicație geografică protejată, în cazul în care suprafețele în cauză sunt situate în arii 
eligibile în acest scop; 

(b)  că nu va defrișa și nu va replanta suprafața în scopul de a conferi suprafeței replantate un caracter eligibil 
pentru producția de struguri pentru vinuri cu indicația geografică protejată specifică. 

Solicitanții trebuie să își asume angajamentele menționate la punctul 2 de la primul paragraf pentru o perioadă 
limitată de timp, care urmează să fie stabilită de statul membru și care nu poate depăși data de 31 decembrie 2030.  
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ANEXA II 

Norme privind criteriile de prioritate enumerate la articolul 64 alineatul (2) literele (a)-(h) din 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și criteriile suplimentare menționate la articolul 2 alineatul (3) 

din prezentul regulament  

A. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

1.  Se consideră că persoanele juridice, indiferent de forma lor juridică, respectă acest criteriu dacă este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții: 

(a)  persoana fizică ce înființează, pentru prima dată, plantări de viță-de-vie și se instalează ca șef al exploatației 
(„operator nou-venit”) exercită în mod efectiv și pe termen lung controlul asupra persoanei juridice în ceea ce 
privește deciziile legate de gestionare, de beneficii și de riscuri financiare. În cazul în care mai multe persoane 
fizice, inclusiv persoana (persoanele) care nu este (nu sunt) operator(i) nou-venit (nou-veniți), participă la 
capitalul sau la gestionarea persoanei juridice, nou-venitul trebuie să fie capabil să exercite un astfel de control 
efectiv pe termen lung fie singur, fie împreună cu alte persoane; sau 

(b)  dacă o persoană juridică este controlată de o altă persoană juridică exclusiv sau în comun, condițiile 
prevăzute la litera (a) se aplică oricărei persoane fizice care exercită un control asupra celeilalte persoane 
juridice. 

Condițiile prevăzute la literele (a) și (b) de la primul paragraf se aplică mutatis mutandis unui grup de persoane 
fizice, indiferent de statutul juridic acordat unui astfel de grup și membrilor săi prin dreptul național. 

2.  Statele membre pot decide să adauge condiția suplimentară ca solicitantul să fie o persoană fizică cu o vârstă 
maximă de 40 de ani în anul depunerii cererii („tânăr producător”). 

Se consideră că persoanele juridice menționate la punctul 1 îndeplinesc condiția suplimentară menționată la 
primul paragraf de la prezentul punct dacă persoana fizică menționată la punctul 1 literele (a) și (b) de la 
primul paragraf nu are o vârstă mai mare de 40 de ani în anul depunerii cererii. 

Condițiile prevăzute la al doilea paragraf se aplică mutatis mutandis unui grup de persoane fizice menționat la 
punctul 1 al doilea paragraf. 

3.  Statele membre pot cere ca solicitanții să se angajeze ca, pe o perioadă de cinci ani, să nu arendeze sau să nu 
vândă suprafața (suprafețele) nou-plantată (nou-plantate) unei alte persoane fizice sau juridice. 

În cazul în care solicitantul este o persoană juridică sau un grup de persoane fizice, statele membre pot, de 
asemenea, să ceară solicitantului ca, pe durata unei perioade de cinci ani, să nu transfere exercitarea efectivă și pe 
termen lung a controlului asupra exploatației în ceea ce privește deciziile legate de gestionare, de beneficii și de 
riscuri financiare către o altă persoană (alte persoane), cu excepția cazului în care persoana respectivă (persoanele 
respective) îndeplinește (îndeplinesc) condițiile menționate la punctele 1 și 2 care s-au aplicat la momentul 
acordării autorizațiilor.  

B. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:  

1. Solicitantul se angajează să respecte, pe durata unei perioade minime cuprinse între cinci și șapte ani, normele 
privind producția ecologică prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1) și, dacă este aplicabil, 
în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (2), pentru suprafața (suprafețele) care urmează să fie nou-plantată 
(nou-plantate) sau pentru întreaga exploatație agricolă. Această perioadă nu trebuie să depășească data de 
31 decembrie 2030. 

Statele membre pot considera criteriul respectat în cazul în care solicitanții sunt deja viticultori (3) la momentul 
depunerii cererii și au aplicat efectiv normele privind producția ecologică menționate la primul paragraf întregii 
suprafețe plantate cu viță-de-vie din exploatația respectivă timp de cel puțin cinci ani înainte de depunerea cererii. 
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(1) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, 
precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1). 

(2) Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, 
etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1). 

(3) Conform definiției de la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de 
informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul 
vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15). 



2. Solicitantul se angajează să respecte una dintre următoarele orientări sau unul dintre următoarele sisteme de 
certificare care depășesc standardele obligatorii aplicabile, stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru o perioadă minimă cuprinsă între cinci și șapte ani, care nu trebuie să 
depășească în niciun caz data de 31 decembrie 2030: 

(a)  orientări specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu privire la gestionarea integrată a dăunătorilor, care 
sunt adecvate pentru viticultură în conformitate cu articolul 14 alineatul (5) din Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (1), dacă există orientări de acest gen; 

(b)  sisteme naționale de certificare pentru producția integrată care sunt adecvate pentru viticultură; 

(c)  sisteme naționale sau regionale de certificare în materie de mediu care certifică conformitatea cu legislația de 
mediu în raport cu calitatea solului și/sau a apei, cu biodiversitatea, cu conservarea peisajului, cu atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice și/sau cu adaptarea la schimbările climatice și care sunt aplicabile viticulturii. 

Sistemele de certificare menționate la literele (b) și (c) de la primul paragraf trebuie să certifice că fermierul 
respectă, pe exploatația sa, practici care sunt în conformitate cu normele definite la nivel național pentru 
producția integrată sau cu obiectivele menționate la litera (c) de la primul paragraf. Această certificare trebuie să 
fie realizată de organismele de certificare care sunt acreditate în conformitate cu capitolul II din Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și să fie conformă cu standardele armonizate 
relevante pentru „Evaluarea conformității – Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese și servicii” 
sau pentru „Evaluarea conformității – Cerințe pentru organismele care efectuează audituri și certificarea sistemelor 
de management”. 

Statele membre pot considera criteriul respectat în cazul în care solicitanții sunt deja viticultori la momentul 
depunerii cererii și au aplicat efectiv orientările sau sistemele de certificare menționate la primul paragraf întregii 
suprafețe plantate cu viță-de-vie din exploatația respectivă timp de cel puțin cinci ani înainte de depunerea cererii.  

3. În cazul în care programul (programele) de dezvoltare rurală ale statelor membre include (includ) un anumit tip 
de operațiune (operațiuni) în materie de „agromediu și climă” prevăzut la articolul 28 din Regulamentul (UE) 
nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) aplicabil suprafețelor plantate cu viță-de-vie cu 
relevanță pentru zona specifică indicată în cerere, și cu condiția să fie disponibile fonduri suficiente, solicitantul 
este eligibil și se angajează să depună o cerere pentru tipul respectiv de operațiune (operațiuni) pentru suprafața 
care urmează să fie nou-plantată, precum și să respecte angajamentele stabilite în programul (programele) de 
dezvoltare rurală în cauză pentru tipul specific de operațiune (operațiuni) în materie de „agromediu și climă”.  

4. Parcela (parcelele) agricolă (agricole) specifică (specifice) identificată (identificate) într-o astfel de cerere este (sunt) 
situată (situate) pe pante cu terase. 

Statele membre pot solicita, de asemenea, ca producătorii să se angajeze că, pe o perioadă minimă cuprinsă între 
cinci și șapte ani, nu vor defrișa și nu vor replanta suprafețe care nu respectă condițiile în cauză. Această perioadă 
nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2030.  

C. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:  

1. parcela (parcelele) agricolă (agricole) specifică (specifice) identificată (identificate) în cerere au intrat în posesia 
solicitantului ca urmare a schimburilor cu altă (alte) parcelă (parcele) plantată (plantate) cu viță-de-vie în cadrul 
unui proiect de consolidare a terenurilor;  

2. parcela (parcelele) agricolă (agricole) identificată (identificate) în cerere nu este (nu sunt) plantată (plantate) cu 
viță-de-vie sau este (sunt) cultivată (cultivate) cu viță-de-vie care ocupă o suprafață mai restrânsă decât cea (cele) 
pierdută (pierdute) ca rezultat al implementării unui astfel de proiect de consolidare a terenurilor;  

3. suprafața totală pentru care se solicită autorizația nu depășește diferența, dacă există, dintre suprafața plantată cu 
viță-de-vie de pe parcela (parcelele) agricolă (agricole) deținută (deținute) anterior și cea identificată în cerere. 
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(1) Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară 
în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71). 

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de 
supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 
13.8.2008, p. 30). 

(3) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487). 



D. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă parcela (parcelele) agricolă (agricole) specifică (specifice) identificată (identificate) în cerere se situează 
într-unul dintre următoarele tipuri de zone:  

1. zone afectate de secetă, cu raportul dintre precipitațiile anuale și evapotranspirația potențială anuală mai mic 
de 0,5;  

2. zone cu o adâncime redusă a rădăcinilor, mai mică de 30 cm;  

3. zone cu o textură și un caracter pietros nefavorabile ale solului, conform definiției și pragurilor stabilite în 
anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;  

4. zone cu pante abrupte care depășesc cel puțin 15 %;  

5. zone situate în regiuni muntoase aflate la o altitudine mai mare de 500 m cel puțin, fiind excluse câmpiile înalte;  

6. zone situate în regiunile ultraperiferice ale Uniunii menționate la articolul 349 din TFUE și în insulele mici din 
Marea Egee, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (1) sau în insulele mici cu o suprafață totală care nu depășește 250 km2 și sunt caracterizate de 
constrângeri structurale sau socioeconomice. 

Statele membre pot solicita, de asemenea, ca producătorii să se angajeze că, pe o perioadă minimă cuprinsă între 
cinci și șapte ani, nu vor defrișa și nu vor replanta suprafețe care nu se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice. Această perioadă nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2030. 

Statele membre pot să decidă, cel târziu până în 2018, excluderea uneia sau a mai multora dintre suprafețele 
enumerate la primul paragraf din motive de respectare a acestui criteriu de prioritate atunci când statele membre nu 
sunt în măsură să evalueze această conformitate într-un mod eficace.  

E. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă sustenabilitatea economică a proiectului respectiv este stabilită pe baza uneia sau a mai multora dintre 
următoarele metodologii standard de analiză financiară pentru proiecte de investiții agricole:  

1. Valoarea actualizată netă (VAN)  

2. Rata internă de rentabilitate (RIR)  

3. Raportul costuri-beneficii (RCB)  

4. Perioada de rambursare (PR)  

5. Beneficiul net suplimentar (BNS) 

Metodologia se aplică într-un mod adaptat la tipul de solicitant. 

Totodată, statele membre trebuie să ceară solicitantului să înființeze noua plantare de viță-de-vie în conformitate cu 
caracteristicile tehnice identificate în cerere.  

F. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă potențialul de creștere a competitivității este stabilit pe baza uneia dintre considerațiile următoare:  

1. suprafețele care urmează să fie nou-plantate de un viticultor existent pot genera economii de scară ca urmare a 
unei scăderi semnificative a costurilor unitare specifice suprafeței nou-plantate în raport cu media plantațiilor 
viticole deja existente în exploatația agricolă sau cu situația medie din regiune;  

2. suprafețele care urmează să fie nou-plantate de un viticultor existent ar putea genera o mai bună adaptare la 
cererea de pe piață datorită unei creșteri a prețurilor obținute pentru produs sau unei creșteri a piețelor de 
desfacere în raport cu plantațiile viticole deja existente în exploatația agricolă sau cu situația medie din regiune; 
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(1) Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul 
agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 
20.3.2013, p. 41). 



3. suprafețele care urmează să fie nou-plantate de un nou-venit în sector pot permite utilizarea unui model de 
producție agricolă care este mai profitabil decât media din regiune. 

Statele membre pot furniza mai multe detalii despre considerațiile enumerate la punctele 1, 2 și 3 de la 
primul paragraf. 

Totodată, statele membre trebuie să ceară solicitantului să înființeze noua plantare de viță-de-vie în conformitate cu 
caracteristicile tehnice identificate în cerere.  

G. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă parcela (parcelele) agricolă (agricole) care urmează a fi plantată (plantate) este situată (sunt situate) în 
interiorul ariei geografice de producție a unei denumiri de origine protejate existente sau a unei indicații geografice 
protejate existente, dacă strugurii care urmează a fi produși sunt destinați unor vinuri cu o denumire de origine 
protejată sau cu o indicație geografică protejată și dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții: 

1. parcela (parcelele) agricolă (agricole) care urmează a fi plantată (plantate) beneficiază de caracteristici pedocli
matice mai bune în comparație cu o medie a altor parcele agricole cu plantații viticole care respectă caietul de 
sarcini al indicației geografice în aceeași regiune;  

2. soiul (soiurile) de struguri sau clona (clonele) aferentă (aferente) care urmează a fi plantat(e) este (sunt) mai bine 
adaptat(e) la caracteristicile pedoclimatice specifice ale parcelei (parcelelor) agricole care urmează a fi plantată 
(plantate) în comparație cu parcelele agricole cu plantații viticole care respectă caietul de sarcini al indicației 
geografice, cu caracteristici pedoclimatice similare și situate în aceeași regiune, însă plantate cu alte soiuri sau cu 
alte clone ale aceluiași soi (acelorași soiuri);  

3. soiul (soiurile) de struguri sau clona (clonele) aferentă (aferente) care urmează a fi plantat(e) contribuie la creșterea 
diversității soiurilor de struguri sau a clonelor soiurilor existente în aceeași arie geografică de producție a 
denumirii de origine protejate sau a indicației geografice protejate;  

4. sistemul (sistemele) de conducere a viței-de-vie care urmează a fi folosit(e) sau structura plantațiilor de viță-de-vie 
care urmează să fie stabilită pe suprafața (suprafețele) nou-plantată (nou-plantate) are (au) potențialul de a 
conduce la o calitate mai bună a strugurilor comparativ cu sistemele de conducere și/sau cu structurile utilizate în 
mod predominant în aceeași arie geografică de producție a denumirii de origine protejate sau a indicației 
geografice protejate. 

Statele membre pot furniza mai multe detalii despre condițiile enumerate la punctele 1-4 de la primul paragraf. 

Totodată, statele membre trebuie să ceară solicitantului să înființeze noua plantare de viță-de-vie în conformitate cu 
caracteristicile tehnice identificate în cerere. 

Statele membre pot aplica acest criteriu de prioritate cererilor de noi plantări într-o arie care a fost delimitată în 
dosarul tehnic ce însoțește o cerere de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, care face 
obiectul procedurii naționale preliminare sau care se află în perioada de examinare de către Comisie. În acest caz, 
condițiile enumerate la punctele 1-4 de la primul paragraf se aplică mutatis mutandis.  

H. Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 

Criteriul menționat la articolul 64 alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este considerat 
respectat dacă dimensiunea exploatației solicitantului la momentul depunerii cererii respectă pragurile care urmează 
a fi stabilite de statele membre la nivel național sau regional pe baza unor criterii obiective. Aceste praguri se 
stabilesc după cum urmează:  

1. nu mai puțin de 0,5 hectare pentru exploatațiile de dimensiuni mici;  

2. nu mai puțin de 50 de hectare pentru exploatațiile de dimensiuni medii. 

Statele membre pot, de asemenea, să solicite îndeplinirea uneia sau a mai multora dintre următoarele condiții:  

1. dimensiunea exploatației solicitantului va fi majorată ca urmare a noii plantări;  

2. solicitantul deține deja o suprafață plantată cu viță-de-vie, care nu beneficiază de exceptările prevăzute la 
articolul 62 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, la momentul depunerii cererii. 

Pragurile menționate la punctele 1 și 2 de la primul paragraf trebuie comunicate Comisiei. 

9.4.2015 L 93/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



I. Criteriile suplimentare menționate la articolul 2 alineatul (3) din prezentul regulament  

I. „Comportamentul anterior al producătorului” 

Criteriul suplimentar menționat la articolul 2 alineatul (3) din prezentul regulament este considerat respectat dacă 
solicitantul nu a plantat viță-de-vie fără autorizație, conform dispozițiilor articolului 71 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013, sau fără a fi avut un drept de plantare, conform dispozițiilor articolelor 85a și 85b din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. 

Statele membre pot, de asemenea, să solicite îndeplinirea uneia sau a mai multora dintre următoarele condiții:  

1. nicio autorizație acordată anterior solicitantului în conformitate cu articolul 64 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013 nu a expirat din cauza neutilizării;  

2. solicitantul nu s-a făcut vinovat de nerespectarea vreunuia dintre angajamentele menționate în anexa I în 
părțile A și B, în prezenta anexă în părțile A, B, D, E, F și G și în prezenta parte la punctul II;  

3. solicitantul nu deține suprafețe plantate cu viță-de-vie care nu mai sunt în producție de cel puțin opt ani.  

II. „Organizații fără scop lucrativ care au un scop social și care au primit terenuri confiscate în cazul unor acte de terorism și al 
altor tipuri de acte criminale” 

Criteriul suplimentar menționat la articolul 2 alineatul (3) din prezentul regulament este considerat respectat dacă 
solicitantul este o persoană juridică, indiferent de forma sa juridică, și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:  

1. solicitantul este o organizație fără scop lucrativ a cărei activitate are doar un scop social;  

2. solicitantul utilizează terenurile confiscate numai pentru a-și atinge scopurile sociale, în temeiul articolului 10 
din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1). 

Statele membre pot cere totodată ca solicitanții care respectă acest criteriu să se angajeze ca, pe o perioadă care 
urmează să fie fixată de statele membre, să nu arendeze sau să nu vândă suprafața (suprafețele) nou-plantată (nou- 
plantate) unei alte persoane fizice sau juridice. Această perioadă nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 
2030.  
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(1) Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și 
produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, p. 39). 
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