
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1074/2005

z dnia 7 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina,

w odniesieniu do potencjału produkcyjnego

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. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zharmonizowania wspólnotowego systemu
pomocy obszarowej na rzecz wszystkich sektorów
rolnych należy zmienić zasady mające zastosowanie do
sektora wina w zakresie tolerancji odnoszącej się do
systemu restrukturyzacji i konwersji winnic.

(2) Zmiana ta wiąże się z poważnymi kosztami administra-
cyjnymi. Zważywszy, że rok winiarski rozpoczyna się co
roku dnia 1 sierpnia, niniejsze rozporządzenie powinno
być stosowane w odniesieniu do wniosków o pomoc
zatwierdzonych od dnia 1 sierpnia 2005 r.

(3) Artykuły 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1227/2000 (2) ustalają zasady dotyczące finansowania
systemu restrukturyzacji i konwersji.

(4) W odniesieniu do roku budżetowego 2005 przydziały
finansowe zostały przyznane Państwom Członkowskim
decyzją Komisji 2004/687/WE z dnia 6 października
2004 r. ustalającą 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 (3).

(5) Zasady określone w art. 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr
1227/2000 przewidują w szczególności, że wydatki
w ramach kwot przyznanych danemu Państwu Człon-

kowskiemu, które nie zostały poniesione ani dokonane
do dnia 30 czerwca zostają ponownie przyznane
Państwom Członkowskim, których wszystkie wydatki
poniesione i dokonane odpowiadają wysokości przyzna-
nego im przydziału. Ponadto zasady przewidują obni-
żenie kwot przyznanych Państwom Członkowskim na
kolejny rok obrachunkowy, jeżeli ich wydatki poniesione
do dnia 30 czerwca są niższe niż 75 % wysokości ich
pierwotnych przydziałów.

(6) Niektóre Państwa Członkowskie, dla których rok gospo-
darczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania
systemu restrukturyzacji i konwersji, mają trudności
z wdrożeniem omawianego systemu. Stosowanie zasad
przewidzianych w art. 16 i 17 rozporządzenia (WE) nr
1227/2000 doprowadziłoby w odniesieniu do tych
Państw Członkowskich do nadmiernego obniżenia kwot
dostępnych na restrukturyzację i konwersję w bieżącym
i kolejnym roku budżetowym.

(7) Tak więc tymczasowo i w odniesieniu do roku gospodar-
czego 2004/2005 należy unikać nadmiernej obniżki
kwot poprzez przewidywanie możliwości ponownego
przyznania w stosownych granicach kwot, w ramach
których właściwe wydatki nie zostały poniesione ani
dokonane do dnia 30 czerwca 2005 r. Państwom Człon-
kowskim, które nie wykorzystały jeszcze w pełni swoich
przydziałów do tej daty i dla których rok gospodarczy
2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania systemu
restrukturyzacji i konwersji.

(8) Analogiczny przepis został wdrożony w 2001 r. podczas
pierwszego roku stosowania systemu restrukturyzacji
i konwersji winnic. Biorąc pod uwagę, że starania podjęte
przez Państwa Członkowskie, dla których rok gospo-
darczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania
tego systemu, są wyższe niż te, które zostały zaobserwo-
wane dla niektórych Państw Członkowskich w roku
gospodarczym 2000/2001, należy rozpatrzyć możliwość
ponownego przyznania kwot na poziomie wyższym niż
poziom stosowany w 2001 r.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1227/2000.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,
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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 313 z 12.10.2004, str. 23.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1227/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) artykuł 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do celów wykonania niniejszego artykułu dopuszcza
się 5 % tolerancję w odniesieniu do weryfikacji przedmioto-
wych obszarów.

Margines tolerancji przewidziany w akapicie pierwszym nie
stosuje się do wypłacania pomocy.”;

2) artykuł 15a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do celów wykonania niniejszego artykułu dopuszcza
się 5 % tolerancję w odniesieniu do weryfikacji przedmioto-
wych obszarów.

Margines tolerancji przewidziany w akapicie pierwszym nie
stosuje się do wypłacania pomocy.”;

3) w art. 17 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W odniesieniu do roku budżetowego 2005:

a) każde Państwo Członkowskie, dla którego rok gospo-
darczy 2004/2005 stanowi pierwszy rok stosowania
systemu restrukturyzacji i konwersji i które podaje do
wiadomości Komisji, zgodnie z art. 16 ust. 1 lit a) i b)

kwotę niższą niż 90 % przydziału finansowego przyzna-
nego mu na mocy decyzji Komisji 2004/687/WE (*),
może skierować do Komisji najpóźniej do dnia 10 lipca
2005 r. wniosek o późniejsze finansowanie wydatków
w roku budżetowym 2005, a ponadto kwoty zgłoszonej
Komisji zgodnie z art. 16 ust.1 lit. a) i b) i w granicach
90 % przydziału finansowego, który został mu przyznany
na mocy decyzji 2004/687/WE;

b) wnioski o późniejsze finansowanie, składane Komisji
zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. c) przez Państwa Członkow-
skie niewymienione w lit. a) tego ustępu są przyjmowane
pro rata z zastosowaniem kwoty dostępnej po odjęciu
w stosunku do wszystkich Państw Członkowskich łącznej
kwoty zgłoszonej zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b)
i przyjętej oraz całkowitej kwoty przyjętej na mocy lit. a)
tego ustępu;

c) Komisja powiadamia bezzwłocznie wszystkie Państwa
Członkowskie o ich ostatecznych przydziałach na rok
budżetowy 2005.

___________
(*) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, str. 23.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 pkt 1 i 2 mają zastosowanie do wniosków o pomoc
zatwierdzonych od dnia 1 sierpnia 2005 r.

Artykuł 1 pkt 3 ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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