
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1460/2006

z dnia 2 października 2006 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1227/2000 odnośnie do przejściowych ustaleń w sprawie
ostatecznej wysokości przyznanych środków na restrukturyzację i konwersję winnic

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) Artykuły 16 i 17 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1227/2000 z dnia 31 maja 2000 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina, w odniesieniu do potencjału produkcyj-
nego (2) ustalają zasady dotyczące finansowania systemu
restrukturyzacji i konwersji.

(2) Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE)
nr 1227/2000 państwa członkowskie przekazują
Komisji, nie później niż do dnia 10 lipca każdego
roku, w odniesieniu do systemu restrukturyzacji
i konwersji, deklarację wydatków zatwierdzonych na
dzień 30 czerwca bieżącego roku budżetowego oraz
całkowitą powierzchnię danego obszaru.

(3) Artykuł 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1227/2000
ustanawia, że państwa członkowskie składają deklarację
określone w art. 16 ust. 1 lit. b) tylko w przypadku, gdy
kwota, którą zadeklarowały zgodnie z art. 16 ust. 1
lit. a), równa jest co najmniej 75 % kwoty przyznanej
wstępnie danemu państwu członkowskiemu. Brak dekla-
racji określonej w art. 16 ust. 1 lit. b) prowadzi z kolei
do niekwalifikowania się wydatków zatwierdzonych na
wsparcie zgodne z systemem restrukturyzacji i konwersji.

(4) Niektóre państwa członkowskie, dla których rok gospo-
darczy 2005/2006 jest drugim rokiem stosowania
systemu restrukturyzacji i konwersji, nie były w stanie
wypłacić 75 % przyznanej im wstępnie kwoty, mimo
że zatwierdziły jej część. Trudności były związane
z nieznajomością warunków systemu. Stosowanie zasad

przewidzianych w art. 17 rozporządzenia (WE)
nr 1227/2000 doprowadziłoby w odniesieniu do tych
państw członkowskich do nadmiernego obniżenia kwot
dostępnych na restrukturyzację i konwersję w bieżącym
roku budżetowym.

(5) W związku z tym w drodze odstępstwa od rozporzą-
dzenia (WE) nr 1227/2000 na zasadzie przejściowych
ustaleń na rok gospodarczy 2005/2006 należy uniknąć
wspomnianego nadmiernego obniżania kwot poprzez
zezwolenie państwom członkowskim, dla których rok
gospodarczy 2005/2006 jest drugim rokiem stosowania
systemu restrukturyzacji i konwersji, na wypłacenie do
końca bieżącego roku finansowego całości ich kwot
w odniesieniu do odpowiednich wydatków poniesionych
lub zatwierdzonych dnia 30 czerwca 2006 r.

(6) Podobne rozwiązanie przyjęto w 2002 r. podczas
drugiego roku stosowania systemu restrukturyzacji
i konwersji winnic w ówczesnych państwach członkow-
skich i niektóre z nich miały trudności tej samej natury
co niektóre obecne państwa członkowskie, w których
system stosowany jest drugi rok.

(7) Ze względu na to, że niniejsze rozporządzenie musi mieć
zastosowanie od dnia 1 lipca 2006 r., powinno wejść
w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 17 ust. 2 rozporządzenia
1227/2000 i w odniesieniu do roku budżetowego 2006 nie
obowiązują żadne warunki związane z deklaracją określoną
w art. 16 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia
w przypadku państw członkowskich, dla których rok gospo-
darczy 2005/2006 stanowi drugi rok stosowania systemu
restrukturyzacji i konwersji. Mogą one nie później niż do dnia
15 października 2006 r. wypłacać sumę wydatków, o której
poinformowały Komisję zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. a) i b)
wspomnianego rozporządzenia.
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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 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).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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