
DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 maja 2006 r.

wprowadzająca odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2848/98 w odniesieniu do przeniesienia
ostatecznego terminu dostaw surowca tytoniowego w Grecji w ramach zbioru w 2005 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1784)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2006/331/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia
30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2848/98
z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr
2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot
produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy
grupom producentów w sektorze surowca tytonio-
wego (2) określa ostateczne terminy dostaw surowca tyto-
niowego przez producentów do zakładów przetwór-
czych. Mimo że rozporządzenie (WE) nr 2848/98
zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2006 r. rozporzą-
dzeniem Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29
października 2004 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia prze-
widzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz
wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji
surowców (3), ma ono nadal zastosowanie
w odniesieniu do zbioru w 2005 r. na mocy art. 172
ust. 3b rozporządzenia (WE) nr 1973/2004.

(2) Z powodu szczególnie trudnych warunków klimatycz-
nych w Grecji, w szczególności znacznie wyższego

poziomu opadów deszczu niż średnia sezonowa
i znacząco niższego poziomu temperatur, działania zwią-
zane z pakowaniem i dostawą tytoniu zostały znacząco
opóźnione.

(3) Należy zatem przenieść ostateczne terminy dostaw
tytoniu do zakładów wstępnego przetwarzania w Grecji.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE) nr
2848/98, w odniesieniu do zbioru w 2005 r. ostateczne
terminy określone we wspomnianym artykule przenosi się
o trzydzieści dni.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L 271
z 15.10.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1809/2004 (Dz.U. L 318
z 19.10.2004, str. 18).

(3) Dz.U. L 345 z 20.11.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 263/2006 (Dz.U. L 46 z 16.2.2006,
str. 24).


