
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1470/2004

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

ustalające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych
do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic

dotkniętych filokserą

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczególności jego
art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
2201/96 ustanawia kryteria ustalania pomocy dla
uprawy winogron przeznaczonych do produkcji suszo-
nych winogron odmian sułtańskiej i Moscatel oraz
rodzynek.

(2) Artykuł 7 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr
2201/96 przewiduje możliwość rozróżniania kwoty
pomocy w zależności od odmian winogron. Przewiduje
on także, że powyższa kwota może być również zróżni-
cowana w zależności od innych czynników, które mogą
wpłynąć na plon. W przypadku odmiany sułtańskiej
należy zatem przewidzieć dodatkowe zróżnicowanie
pomiędzy obszarami dotkniętymi filokserą oraz pozosta-
łymi obszarami.

(3) Dla roku gospodarczego 2003/2004 weryfikacja
obszarów przeznaczonych pod uprawę winogron, o
których mowa w art. 7 ust. 1 akapit pierwszy rozporzą-
dzenia (WE) nr 2201/96, nie wykazała przekroczenia
maksymalnej gwarantowanej powierzchni ustalonej w
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1621/1999 z dnia 22 lipca 1999 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 2201/96 w odniesieniu do pomocy dla uprawy
winogron przeznaczonych do produkcji niektórych
odmian winogron suszonych (2).

(4) Należy określić, dla roku gospodarczego 2004/2005,
pomoc dla uprawy powyższych winogron.

(5) Należy również określić pomoc przyznawaną planta-
torom, którzy przesadzają swoje winnice w celu zwal-
czania filoksery na warunkach przewidzianych w art. 7
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Dla roku gospodarczego 2004/2005 pomoc dla uprawy
przewidziana w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
jest ustalana na:

a) 2 806 EUR za hektar dla obszarów objętych uprawą wino-
gron odmiany sułtańskiej, dotkniętych filokserą lub przesa-
dzonych nie wcześniej niż pięć lat temu;

b) 3 847 EUR za hektar dla pozostałych obszarów objętych
uprawą winogron odmiany sułtańskiej;

c) 3 391 EUR za hektar dla obszarów objętych uprawą
rodzynek;

d) 969 EUR za hektar dla obszarów objętych uprawą winogron
odmiany Moscatel.

2. Dla roku gospodarczego 2004/2005 pomoc do przesa-
dzania przewidziana w art. 7 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
2201/96 jest ustalana na 3 917 EUR za hektar.

3. Zgodnie z drugim zdaniem art. 7 ust. 4 rozporządzenia
(WE) nr 2201/96 pomoc ustalona w ust. 1 niniejszego artykułu
nie jest wypłacana w przypadku wypłaty pomocy ustalonej w
ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 192 z 24.7.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1880/2001 (Dz.U. L 258
z 27.9.2001, str. 14).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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