
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

dotycząca spisu potencjału produkcji wina sporządzonego przez Republikę Malty zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady (WE) nr 1493/1999

(notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3130)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2004/603/WE)

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. 23 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 przewiduje jako
warunek wstępny dostępu do zwiększenia praw do
sadzenia oraz do wsparcia restrukturyzacji i rekonwersji
sporządzenie przez zainteresowane Państwo Członkow-
skie spisu potencjału produkcji wina. Sposób prezentacji
spisu powinien być zgodny z art. 16 tego rozporzą-
dzenia.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1227/2000 z dnia 31
maja 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady stoso-
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w
sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w odniesieniu
do potencjału produkcyjnego (2), przewiduje w art. 19
szczegóły dotyczące przedstawienia informacji zawartych
w spisie.

(3) W liście z dnia 14 czerwca 2004 r. Republika Malty
przekazała Komisji informacje, o których mowa w art.
16 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i w art. 19
rozporządzenia (WE) nr 1227/2000. Analiza tych infor-

macji pozwala na stwierdzenie, że Republika Malty
sporządziła spis.

(4) Niniejsza decyzja nie oznacza uznania przez Komisję
poprawności danych zawartych w spisie ani zgodności
ustawodawstwa, o którym mowa w spisie, z prawem
wspólnotowym. Decyzja pozostaje bez uszczerbku dla
jakiejkolwiek ewentualnej decyzji Komisji w odniesieniu
do tych punktów.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z
opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komisja stwierdza, że Republika Malty sporządziła spis poten-
cjału produkcji wina zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999.

Artykuł 2

Adresatem niniejszej decyzji jest Republika Malty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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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).


