
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 39/2006

z dnia 12 stycznia 2006 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej daty składania deklaracji
zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2005/2006

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) Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1282/2001 (2) przewiduje składanie przez produ-
centów deklaracji zbiorów i produkcji nie później niż
do dnia 10 grudnia, w celu zapoznania się
w odpowiednim czasie ze wspólnotową produkcją wina.

(2) W jednym z Państw Członkowskich procedura zgłaszania
deklaracji została ostatnio skomputeryzowana. Większość
producentów musi sporządzać deklaracje w lokalnych
ośrodkach pomocy dla rolników. Ponieważ ośrodki te
zajmują się jednocześnie zakładaniem elektronicznej
dokumentacji dla każdej deklaracji, uaktualnianiem dekla-
racji dotyczących powierzchni gruntów i systemem płat-
ności jednolitych stosowanych w pierwszym roku, rozpa-
trzenie dokumentacji wszystkich producentów przed
wyznaczonym terminem jest niemożliwe.

(3) Aby zaradzić tej sytuacji, niezależnej od producentów,
i uniknąć ich niesłusznego karania, 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
2005/2006 deklaracje, o których mowa w art. 2 i 4 tego
rozporządzenia, można składać do dnia 25 stycznia 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 stycznia 2006 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 2165/2005 (Dz.U. L 345
z 28.12.2005, str. 1).

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


