
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1530/2005

z dnia 21 września 2005 r.

otwierające destylację interwencyjną, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999, w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

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. 33 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewi-
duje możliwość otwarcia destylacji interwencyjnej
w przypadku powstania na rynku zakłóceń spowodowa-
nych poważnymi nadwyżkami. Środek ten można ogra-
niczyć do niektórych kategorii wina lub niektórych
obszarów produkcji oraz można go stosować na wniosek
Państwa Członkowskiego w odniesieniu do win jakościo-
wych produkowanych w określonych regionach (vqprd).

(2) W piśmie z dnia 3 czerwca 2005 r. rząd Włoch wystąpił
z wnioskiem o otwarcie destylacji interwencyjnej
w odniesieniu do win stołowych produkowanych na
terytorium Włoch.

(3) Stwierdzono poważne nadwyżki na rynku wina stoło-
wego we Włoszech, które znajdują wyraz w spadku
cen i niepokojącym wzroście poziomu zapasów na
koniec roku gospodarczego 2004/2005. W celu odwró-
cenia tego niekorzystnego trendu i naprawienia w ten
sposób trudnej sytuacji na rynku, zapasy wina stołowego
powinny zostać zmniejszone do poziomu, jaki można
uznać za normalny pod względem pokrycia zapotrzebo-
wania rynkowego.

(4) Ponieważ warunki ustanowione w art. 30 ust. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1493/1999 zostały spełnione, należy
wprowadzić destylację interwencyjną wina stołowego
w ilości nieprzekraczającej 2 mln hektolitrów.

(5) Destylacja interwencyjna otwarta na mocy niniejszego
rozporządzenia powinna być zgodna z warunkami okreś-
lonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1623/2000
z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku

wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2),
które odnoszą się do destylacji ustanowionej w art. 30
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Ponadto stosuje się
także inne przepisy rozporządzenia (WE) nr 1623/2000,
w szczególności te, które dotyczą dostawy alkoholu do
agencji interwencyjnej oraz wypłaty zaliczki.

(6) Cena, jaką destylatorzy są zobowiązani zapłacić produ-
centom, powinna być ustalona na poziomie pozwala-
jącym na przezwyciężenie zakłóceń na rynku, poprzez
umożliwienie producentom skorzystania z możliwości,
jakie daje ten środek.

(7) W celu uniknięcia zakłóceń na rynku alkoholu spożyw-
czego, który otrzymywany jest przede wszystkim
w wyniku destylacji przewidzianej w art. 29 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1493/1999, produktem destylacji inter-
wencyjnej może być jedynie alkohol surowy lub
neutralny, podlegający obowiązkowej dostawie do agencji
interwencyjnej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Destylacja interwencyjna przewidziana w art. 30 rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999 zostaje niniejszym otwarta dla maksimum
2 mln hektolitrów wina stołowego we Włoszech, zgodnie
z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 odnoszącymi
się do tego typu destylacji.

Artykuł 2

Każdy producent może zawrzeć umowę na dostawę określoną
w art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 (dalej zwaną
„umową”) począwszy od dnia 25 września 2005 r. do dnia
10 października 2005 r.

Do umów dołącza się dowód wniesienia zabezpieczenia
w wysokości 5 euro za hektolitr.

Umowy nie podlegają cesji.
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1219/2005 (Dz.U. L 199
z 29.7.2005, str. 45).



Artykuł 3

1. W przypadku gdy całkowita ilość wina, objęta umowami
przedstawionymi w agencji interwencyjnej, przekracza ilość
ustaloną w art. 1, Państwo Członkowskie ustala stopę obniżki,
jaką stosuje się do powyższych umów.

2. Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne kroki admi-
nistracyjne dla zatwierdzenia powyższych umów najpóźniej
dnia 31 października 2005 r. W zatwierdzeniu określa się
stosowaną stopę obniżki oraz dopuszczalną ilość wina na
umowę i zastrzega, że producent może odstąpić od umowy
w przypadku zastosowania stopy obniżki.

Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o ilości wina
objętej zatwierdzonymi umowami do dnia 30 listopada 2005 r.

3. Państwo Członkowskie może ograniczyć liczbę umów,
jakie poszczególni producenci mogą zawrzeć w ramach niniej-
szego rozporządzenia.

Artykuł 4

1. Ilości wina stanowiące przedmiot zatwierdzonych umów
muszą zostać dostarczone do destylarni najpóźniej dnia
31 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 uzyskany alkohol
musi zostać dostarczony do agencji interwencyjnej najpóźniej
dnia 31 marca 2006 r.

2. Zabezpieczenie zwraca się proporcjonalnie do dostarczo-
nych ilości na podstawie przedstawionego przez producenta
dowodu dostawy do destylarni.

Zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli dostawa nie nastąpiła
w terminie ustalonym w ust. 1.

Artykuł 5

Minimalna cena skupu wina dostarczonego do destylacji na
podstawie niniejszego rozporządzenia wynosi 1,914 euro na
% obj. na hektolitr.

Artykuł 6

1. Destylatorzy dostarczają do agencji interwencyjnej
produkt uzyskany w wyniku destylacji. Produkt ten ma rzeczy-
wistą objętościową zawartość alkoholu co najmniej 92 %.

2. Cena, którą agencja interwencyjna jest zobowiązana
zapłacić destylatorom za dostarczony alkohol surowy, wynosi
2,281 euro na % obj. na hektolitr. Płatność dokonywana jest
zgodnie z art. 62 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Destylatorzy mogą otrzymać zaliczkę na poczet tej kwoty
w wysokości 1,122 euro na % obj. na hektolitr. W takim przy-
padku zaliczkę odejmuje się od ceny faktycznie zapłaconej. Mają
zastosowanie art. 66 i 67 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Artykuł 7

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 września
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 września 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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