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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2329/98
av den 22 oktober 1998
om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av
vinodlingsområden
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

2392/86 (5) som källa till uppgifter om grundundersökningen, eftersom det genom datateknikens utveckling
blivit möjligt att erhålla alltmer exakt och fullständig
information med utgångspunkt i tillförlitliga uppgifter i
ett uppdaterat vinodlingsregister.

med beaktande av kommissionens förslag (1),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
I förordning (EEG) nr 357/79 (3) anges grundläggande
bestämmelser för statistiska undersökningar av vinodlingsområden, och resultaten av undersökningarna
används för att bestämma gemenskapsproduktionens
potential och utveckling på medellång sikt.
Det system som upprättats genom förordning (EEG) nr
357/79 bör göras med flexibelt, inte bara på grund av
teknikens och datateknikens utveckling utan också för att
det är nödvändigt att minska den belastning som det
begärda statistiska arbetet innebär för medlemsstaterna.
I förordning (EEG) nr 357/79 anges att de berörda
medlemsstaterna vart tionde år skall göra grundundersökningar av vinodlingsarealen. Vissa medlemsstater anser att
det vore lämpligt av tekniska och praktiska skäl att göra
denna undersökning i anslutning till den gemenskapsundersökning om företagsstrukturen i jordbruket som avses i
rådets förordning (EEG) nr 571/88 (4).
Med tanke på metodernas flexibilitet bör medlemsstaterna
ges möjlighet att använda det register över vinodlingar
som det finns bestämmelser om i förordning (EEG) nr
(1) EGT C 257, 15.8.1998, s. 8.
(2) EGT C 328, 26.10.1998.
(3) EGT L 54, 5.3.1979, s. 124. Förordningen senast ändrad
genom 1994 års anslutningsakt.
(4) EGT L 56, 2.3.1988 , s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens beslut 98/377/EG (EGT L 168, 13.6.1998, s.
29).

Artikel 1
Förordning (EEG) nr 357/79 ändras på följande sätt:
1) I artikel 1.1 skall följande stycke läggas till:
”Om gemenskapsundersökningen om företagsstrukturen i jordbruket enligt rådets förordning (EEG) nr
571/88 (*), till skillnad från den grundundersökning
som avses i första stycket första strecksatsen, skall
genomföras med ett intervall om högst tolv månader,
kan de två undersökningarna genomföras samtidigt.
Medlemsstaterna skall i förväg underrätta kommissionen om sin avsikt att utnyttja denna bestämmelse.
(*) EGT L 56, 2.3.1988, s. 1.”
2) I artikel 2.3 A skall följande stycke läggas till:
”Republiken Portugal får emellertid när det gäller 1999
års grundundersökning lämna in uppgifter om vinstockssorter som sammanlagt utgör minst 53 % av den
totala odlade arealen av vinstockar för framställning av
vin.”
(5) EGT L 208, 31.7.1986, s. 1. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 1596/96 (EGT L 206, 16.8.1996, s.
38).
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3) I artikel 3 skall följande punkt läggas till:

”4.
De medlemsstater som har infört register över
vinodlingar på nationell nivå eller i vissa regioner och
som svarar för dess årliga uppdatering enligt förordning (EEG) nr 2392/86, får till kommissionen över-
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lämna uppgifter om grundundersökningen
hämtats från vinodlingsregistret.”

som

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 22 oktober 1998.
På rådets vägnar
W. MOLTERER

Ordförande

