
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1991/2004

z dnia 19 listopada 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych

produktów sektora wina

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999
z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina (1), w szczególności jego art. 53,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia usta-
wodawstw Państw Członkowskich w zakresie etykieto-
wania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (2),
zmieniona dyrektywą 2003/89/WE w zakresie ozna-
czania składników obecnych w środkach spożywczych,
przewiduje w art. 6 ust. 3a akapit pierwszy obowiązek
oznaczenia na etykiecie napojów o zawartości alkoholu
większej niż 1,2 % objętościowo, każdego składnika
wymienionego w załączniku IIIa wspomnianej dyrek-
tywy.

(2) Artykuł 6 ust. 3a akapit drugi lit. a) dyrektywy
2000/13/WE, przewiduje w odniesieniu do produktów
określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE)
1493/99, że zasady prezentacji składników wymienio-
nych w załączniku IIIa wymienionej dyrektywy mogą
zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art.
75 wspomnianego rozporządzenia.

(3) Załącznik VII lit. D) ust. 1 i załącznik VIII lit. F) ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 precyzują, że infor-
macje na opakowaniu powinny być podane w jednym
lub więcej oficjalnych językach Wspólnoty, tak aby
konsument w pełni je zrozumiał.

(4) Należy zatem wprowadzić zmiany do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 753/2002 (3).

(5) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
25 listopada 2004 r. – ostatecznego, nieprzekraczalnego
terminu transpozycji dyrektywy 2003/89/WE.

(6) Komitet Zarządzający ds. Wina nie wydał opinii w ter-
minie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 753/2002 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie:

„Jednakże obowiązkowe dane szczegółowe dotyczące
importera, numeru partii i składników wymienionych
w art. 6 ust. 3a dyrektywy 2000/13/WE, mogą być umie-
szczone poza polem widzenia, na którym znajdują się
inne obowiązkowe dane szczegółowe.”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli jeden lub wiele składników wymienionych
w załączniku IIIa dyrektywy 2000/13/WE występuje
w jednym z produktów wymienionych w art. 1 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, muszą być one
wymienione na etykiecie i poprzedzone terminem
»zawiera«. W przypadku siarczynów, można stosować
następujące obowiązkowe dane szczegółowe: »siarczyny«,
»bezwodnik siarkawy« lub »dwutlenek siarki«.”;
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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 109 z 6.5.2000, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2003/89/WE (Dz.U. L 308 z 25.11.2003, str. 15).

(3) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1429/2004 (Dz.U. L 263 z 10.8.2004,
str. 11).



2) w art. 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Postanowienia art. 3 ust. 1 i 3, stosują się mutatis
mutandis do obowiązkowych danych szczegółowych, o
których mowa w art. 12.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 listopada 2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

PLL 344/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.11.2004


