
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 225/2007

z dnia 1 marca 2007 r.

dotyczące wsparcia restrukturyzacji i przekształcenia przewidzianego w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 1493/1999 na rok winiarski 2006/2007

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. 80 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
stanowi, że w regionach klasyfikowanych jako regiony
objęte celem 1 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. określającym
ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych (2)
pokrycie kosztów restrukturyzacji i przekształcenia
przez Wspólnotę nie może przekroczyć 75 % tych
kosztów.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 zostało uchylone
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE)
nr 1260/1999 (3). Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1260/1999 regionami objętymi celem 1 były
regiony określone na poziomie II Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do celów Statystycznych (NUTS II),
których PKB na mieszkańca, mierzony parytetem siły
nabywczej, był niższy od 75 % średniej wspólnotowej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1083/2006 regiony te kwalifikowały się do finanso-
wania w ramach celu dotyczącego konwergencji.

Niektóre regiony objęte celem 1 nie są objęte celem
konwergencji.

(3) Powoduje to szczególne problemy praktyczne przy stoso-
waniu planów restrukturyzacji i przekształcania, przygo-
towanych i zatwierdzonych dla roku winiarskiego
2006/2007, w regionach klasyfikowanych uprzednio
jako objęte celem 1 zgodnie z rozporządzeniem Rady
(WE) nr 1260/1999, które nie kwalifikują się już do
finansowania w ramach celu dotyczącego konwergencji
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006. Trudno
jest dokonać w skali jednego roku budżetowego rozróż-
nienia między płatnościami kwalifikującymi się do
objęcia różnymi stawkami wkładu Wspólnoty. Dlatego
w odniesieniu do roku winiarskiego 2006/2007 należy
przewidzieć przedłużenie stosowania art. 13 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w regionach obję-
tych celem 1.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 stosuje
się w roku winiarskim 2006/2007 w odniesieniu do regionów
klasyfikowanych jako objęte celem 1 zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1260/1999.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29
z 2.2.2005, str. 3).

(3) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1989/2006 (Dz.U. L 411
z 30.12.2006, str. 6). Sprostowanie w Dz.U. L 27 z 2.2.2007, str. 5.


