
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 262/2006

z dnia 15 lutego 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze
w sprawie kontroli w sektorze wina

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. 72 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 2729/2000 (2) przewiduje systematyczną kontrolę na
miejscu działek stanowiących przedmiot wniosku
o premię z tytułu stałego zaniechania uprawy.

(2) Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b)–e) rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawia-
jącego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyj-
nego (3), procedura składania wniosków o premię
z tytułu stałego zaniechania uprawy, które państwa
członkowskie muszą przyjąć, przewiduje między innymi
następujące po złożeniu wniosku sprawdzenie istnienia
danych winnic, ich obszaru, średnich plonów lub zdol-
ności produkcyjnej oraz sprawdzenie wykonania karczo-
wania.

(3) Biorąc pod uwagę, że w wyniku rozwoju technicznego
teledetekcja stała się wiarygodnym narzędziem, należy
umożliwić zainteresowanym państwom członkowskim
jej zastosowanie, pod warunkiem utrzymania poziomu
dokonywanych kontroli.

(4) W odniesieniu do następującego po złożeniu wniosku
sprawdzenia istnienia danych winnic, oceny ich obszaru,
średnich plonów lub zdolności produkcyjnej, niezbędna
jest kontrola na miejscu, ponieważ wymienione czynniki
nie mogą być sprawdzone za pomocą teledetekcji.

(5) Natomiast sprawdzenia wykonania karczowania można
dokonać za pomocą teledetekcji, należy zatem zezwolić
na jej stosowanie na tym etapie kontroli.

(6) Uwzględniając trudności w obliczaniu powierzchni za
pomocą teledetekcji, należy ograniczyć zezwolenie na
stosowanie tej metody do przypadków, w których zanie-
chanie uprawy winorośli dotyczy całych działek.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 2729/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 dodaje się
akapit trzeci w następującym brzmieniu:

„Sprawdzenie wykonania karczowania, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1227/2000
można dokonać za pomocą teledetekcji, jeżeli całkowite
zaniechanie uprawy winorośli dotyczy całej działki.”.

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 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345
z 28.12.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 16. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2120/2004 (Dz.U. L 367
z 14.12.2004, str. 11).

(3) Dz.U. L 143 z 16.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1216/2005 (Dz.U. L 199
z 29.7.2005, str. 32).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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