
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 46/2005

z dnia 13 stycznia 2005 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji
zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2004/2005

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. 73,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2001 (2) przewi-
duje składanie przez producentów deklaracji zbiorów i
produkcji najpóźniej do dnia 10 grudnia, w celu zapo-
znania się w odpowiednim czasie ze wspólnotową
produkcją wina.

(2) Na kilka dni przed wymienioną datą końcową w jednym
z Państw Członkowskich pojawił się problem techniczny
centralnego systemu komputerowego. Producenci w tym
kraju nie mają już dostępu do tego systemu i dlatego nie
mogą złożyć swoich deklaracji we wskazanym terminie.

(3) W celu zaradzenia wyżej wymienionej sytuacji, nieza-
leżnej od producentów, i w oczekiwaniu na ponowne

sprawne uruchomienie centralnego systemu komputero-
wego należy wyznaczyć producentom dodatkowy termin
składania deklaracji zbiorów i produkcji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1282/2001, w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005,
deklaracje określone w art. 2 i 4 tego rozporządzenia można
składać do dnia 15 stycznia 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 stycznia 2005 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 Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262
z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 176 z 29.6.2001, str. 14.


