
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 383/2005

z dnia 7 marca 2005 r.

określające terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zastosowanie do produktów sektora
winorośli

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15
grudnia 1998 r. ustanawiające porozumienia agromonetarne
dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2808/98 z dnia 22
grudnia 1998 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie (2)
określa terminy operacyjne dla kursów wymiany na
podstawie kryteriów określonych w art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2799/98, nie naruszając jakichkolwiek szczegól-
nych definicji lub wyjątków przewidzianych w przepisach
odpowiednich sektorów na podstawie powyższych kryte-
riów.

(2) Terminy operacyjne dla kursów wymiany mające zasto-
sowanie do niektórych środków wspólnej organizacji
rynku wina są specyficzne. Należy zatem określić je we
właściwym rozporządzeniu.

(3) Artykuł 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina (3) ustanawia premię, która może zostać
przyznana w zamian za permanentne zaniechanie
uprawy winorośli na danym obszarze. Artykuł 8 ust. 5
rozporządzenia Komisji (WE) 1227/2000 z dnia 31 maja
2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu do
potencjału produkcyjnego (4) ustanawia maksymalny

poziom premii w przeliczeniu na hektar. Ze względu na
wykonalność administracyjną termin operacyjny dla
kursu wymiany mający zastosowanie do kwoty premii
powinien przypadać na początek roku winnego.

(4) Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 usta-
nawia system restrukturyzacji i konwersji winnic. Ze
względu na wykonalność administracyjną kurs wymiany
mający zastosowanie do przydziału finansowego określo-
nego w art. 14 tego rozporządzenia powinien być
ostatnim kursem ustalonym przez Europejski Bank
Centralny przed dniem 1 lipca poprzedzającym rok obra-
chunkowy, na który przydziały finansowe są ustalane.

(5) Artykuły 27 i 28 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
przewidują, odpowiednio, ceny skupu, jakie mają być
płacone producentom oraz pomoc, jaką może otrzymać
gorzelnik na destylację produktów ubocznych produkcji
wina i na destylację wina z winogron o podwójnym
przeznaczeniu. Mając na uwadze względy gospodarcze
i procedurę wdrażania tych działań, termin operacyjny
dla kursu wymiany w odniesieniu do tych kwot powinien
przypadać na pierwszy dzień danego roku winnego.

(6) Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 określa
minimalną cenę, która będzie płacona producentom,
oraz pomoc, którą mogą otrzymać gorzelnicy na desty-
lację wspierającą sektor alkoholu pitnego. Artykuł 30
tego rozporządzenia przewiduje wprowadzenie środka
działania kryzysowego w przypadku powstania na
rynku zakłóceń spowodowanych poważnymi nadwyż-
kami lub problemami dotyczącymi jakości. Ze względu
na wykonalność administracyjną termin operacyjny dla
kursu wymiany mający zastosowanie do tych przy-
padków należy ustalać miesięcznie.

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 ustanawia-
jące szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynko-
wych (5) ustanawia wypłatę pomocy dla wytwórców
wina wzmocnionego. Ze względu na fakt, że kwota tej
pomocy wiąże się z destylacją, właściwym jest zastoso-
wanie tej samej zasady przy określaniu terminu operacyj-
nego.
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(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.
(2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 36. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1250/2004 (Dz.U. L 237
z 8.7.2004, str. 13).

(3) 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).

(4) 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).

(5) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1774/2004 (Dz.U. L 316
z 15.10.2004, str. 61).



(8) Artykuły 34 i 35 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
ustanawiają pomoc do specjalnego wykorzystania.
W celu ustanowienia terminu operacyjnego jak najbliż-
szego celowi gospodarczemu oraz ze względu na wyko-
nalność administracyjną termin operacyjny powinien
przypadać na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma
miejsce proces wzbogacania w przypadku pomocy okreś-
lonej w art. 34 tego rozporządzenia, oraz na pierwszy
dzień każdego miesiąca, w trakcie którego przeprowadza
się procesy uszlachetniania w przypadku pomocy okreś-
lonej w art. 35 tego rozporządzenia.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Potencjał produkcyjny

1. Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastoso-
wanie do premii za permanentne zaniechanie uprawy określonej
w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ustala się na
pierwszy dzień roku winnego, w którym złożono wniosek
o przyznanie takiej premii.

2. Kurs wymiany mający zastosowanie do przydziału finan-
sowego na restrukturyzację i konwersję winnic przewidzianego
w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ustala się jako
ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed
dniem 1 lipca poprzedzającym rok obrachunkowy, na który
przydziały finansowe są ustalane.

Artykuł 2

Mechanizmy rynkowe

1. W przypadku destylacji produktów ubocznych produkcji
wina termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastoso-
wanie do ceny skupu oraz pomocy wypłacanej gorzelnikom,
określonych odpowiednio w ust. 9 i 11 art. 27 rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999, ustala się na pierwszy dzień roku winnego,
za który cena skupu jest wypłacana.

2. W przypadku destylacji z winogron o podwójnym prze-
znaczeniu termin operacyjny dla kursu wymiany mający zasto-

sowanie do ceny skupu oraz pomocy wpłacanej gorzelnikom,
określonych odpowiednio w ust. 3 i 5 art. 28 rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999 ustala się na pierwszy dzień roku winnego,
za który cena skupu jest wypłacana.

3. W przypadku destylacji wina stołowego oraz wina odpo-
wiedniego do produkcji wina stołowego przeznaczonych na
rynek alkoholu pitnego termin operacyjny dla kursu wymiany
mający zastosowanie do pomocy podstawowej i minimalnej
ceny, określonych odpowiednio w ust. 2 i 4 art. 29 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1493/1999, ustala się na pierwszy dzień
miesiąca, w którym ma miejsce pierwsza dostawa wina
w ramach umowy.

4. W przypadku działania kryzysowego przewidzianego
w art. 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 termin opera-
cyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie do ceny mini-
malnej ustala się na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma
miejsce pierwsza dostawa wina w ramach umowy.

5. W przypadku pomocy dla wytwórców wina wzmocnio-
nego, zgodnie z art. 69 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000, termin operacyjny dla kursu wymiany jest taki
sam, jak w przypadku odpowiednich środków dotyczących
destylacji.

6. Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastoso-
wanie do pomocy na wykorzystanie zagęszczonych moszczy
gronowych lub rektyfikowanych zagęszczonych moszczy
gronowych do podniesienia zawartości alkoholu zgodnie z art.
34 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 ustala się na
pierwszy dzień miesiąca, w którym ma miejsce proces wzboga-
caniea.

7. Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastoso-
wanie do pomocy na wykorzystanie zagęszczonych moszczy
gronowych zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999 ustala się na pierwszy dzień każdego miesiąca,
w którym mają miejsce procesy uszlachetniania.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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