
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23/2009

z dnia 14 stycznia 2009 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2001 w odniesieniu do końcowej
daty składania deklaracji zbiorów i produkcji na rok gospodarczy 2008/2009

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1282/2001 (2) przewiduje, że producenci składają dekla
racje zbiorów i produkcji najpóźniej do dnia 10 grudnia,
w celu zapoznania jej w odpowiednim czasie z sytuacją
dotyczącą produkcji wina we Wspólnocie.

(2) Konieczność dostosowania systemu informatycznego
zarządzania obowiązkowymi deklaracjami związanymi
z działkami winorośli w rejestrze winnic, a zwłaszcza
destylacją alkoholu spożywczego wynikająca z nowych
środków wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE)
nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającym rozpo
rządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003,
(WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylającym
rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr
1493/1999 (3) w jednym państwie członkowskim
spowodowała opóźnienie w udostępnieniu tego systemu
producentom.

(3) W innym państwie członkowskim zaistniał problem
zdolności przerobowych w niektórych ośrodkach infor
matycznych, w których producenci muszą składać przed

miotowe deklaracje. Rozpatrzenie w tych ośrodkach
wszystkich deklaracji przed wyznaczonym terminem
jest niemożliwe.

(4) Aby zaradzić tym dwóm różnym sytuacjom, które
wynikły z przyczyn niezależnych od producentów,
a tym samym uniknąć nałożenia na nich niesłusznych
kar, należy zatem przedłużyć im termin składania dekla
racji zbiorów i produkcji i pozostawić państwom człon
kowskim możliwość dodatkowego wydłużenia tego
okresu do określonego ostatecznego terminu.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1282/2001, w odniesieniu do roku gospodarczego 2008/2009
deklaracje, o których mowa w art. 2 i 4 wymienionego rozpo
rządzenia, można składać do dnia 31 grudnia 2008 r. Państwa
członkowskie mogą przedłużyć ten termin najpóźniej do dnia
15 stycznia 2009 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 10 grudnia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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