
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 października 2004 r.

ustalająca orientacyjne przydziały finansowe między Państwa Członkowskie w odniesieniu do
liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia

Rady (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy 2004/2005

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3661)

(2004/687/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1),
w szczególności jego art 14 ust 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przepisy dotyczące restrukturyzacji i konwersji winnic
zostały ustalone w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999
i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia
31 maja 2000 r., ustanawiającym szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w
sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu
do potencjału produkcyjnego (2).

(2) Szczegółowe przepisy dotyczące planowania finansowego
i uczestniczenia w finansowaniu systemu restrukturyzacji
i konwersji, ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr
1227/2000, przewidują, że odniesienia do danego roku
budżetowego odnoszą się do płatności rzeczywiście
dokonanych przez Państwa Członkowskie między 16
października a 15 października roku następnego.

(3) Zgodnie z art 14 ust 3 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999, przydziały finansowe między Państwa
Członkowskie dokonywane są z należytym uwzględnie-

niem proporcji winnic wspólnotowych istniejących w
danym Państwie Członkowskim.

(4) Do celów stosowania art 14 ust 4 rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999 istotne jest, by przydziały finansowe
dokonywane były w odniesieniu do określonej liczby
hektarów.

(5) Na mocy art 13 ust 3 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999, wkład Wspólnoty w finansowanie kosztów
restrukturyzacji i konwersji jest wyższy w regionach Celu
1, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999
z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy
ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (3).

(6) Należy uwzględniać środki wyrównawcze za straty przy-
chodów plantatorów winorośli podczas okresu, gdy
winnica nie produkuje jeszcze win.

(7) Zgodnie z art 17 ust 5 rozporządzenia (WE) nr
1227/2000, kiedy wydatki rzeczywiście poniesione
przez Państwo Członkowskie podczas danego roku
budżetowego są niższe od 75% kwot pierwotnego przy-
działu, wydatki do przyjęcia na następny rok budżetowy,
jak również odpowiednia powierzchnia całkowita zmniej-
szane są o jedną trzecią różnicy między tym progiem a
wydatkami rzeczywiście poniesionymi w rozpatrywanym
roku budżetowym. Przepis ten stosuje się dla roku
gospodarczego 2004/2005 do Grecji, której wydatki na
rok budżetowy 2004 wynoszą 71,47% kwot jej pierw-
otnego przydziału.
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U.
L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1389/2004 (Dz.U. L 255 z
31.7.2004, str. 7).

(3) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1105/2003 (Dz.U. L 158 z
27.6.2003, str. 3).



(8) Zgodnie z art 14 ust 2 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999, dotacja początkowa zostanie dostosowana
w zależności od rzeczywistych wydatków oraz od prze-
widywań skorygowanych wydatków przekazanych przez
Państwa Członkowskie, z uwzględnieniem celu systemu
oraz do wysokości dostępnych środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Orientacyjne przydziały finansowe między zainteresowane
Państwa Członkowskie, w odniesieniu do liczby hektarów prze-
znaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy

rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 na rok gospodarczy
2004/2005, znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Orientacyjne przydziały finansowe na rok gospodarczy 2004/2005

Państwo Członkowskie Powierzchnia (ha) Przydział finansowy (EUR)

Republika Czeska 189 1 743 010

Niemcy 1 971 12 671 756

Grecja 1 360 9 704 037

Hiszpania 19 379 145 492 269

Francja 13 541 107 042 204

Włochy 14 529 103 020 889

Cypr 196 2 378 955

Luksemburg 14 112 000

Węgry 1 261 10 086 046

Malta 17 171 637

Austria 1 271 7 224 984

Portugalia 6 987 44 532 820

Słowenia 172 2 919 879

Słowacja 801 2 899 514

RAZEM 61 688 450 000 000
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