
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1188/2005

z dnia 22 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 761/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą
w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

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. 33 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2005 (2) otworzyło
destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektó-
rych win gatunkowych produkowanych we Francji na
okres od dnia 23 maja 2005 r. do dnia 15 lipca 2005 r.

(2) Ponieważ wino gatunkowe produkowane we Francji po
raz pierwszy było przedmiotem destylacji interwencyjnej,
stwierdzono pewne trudności przy uruchamianiu
systemu. Niektórzy producenci chętni do objęcia ich
tym systemem mogą być pozbawieni możliwości uczest-
nictwa w destylacji w przewidzianym terminie.
Konieczne jest zatem przedłużenie okresu zawierania
umów na dostawy przewidzianego w rozporządzeniu
(WE) nr 761/2005 do dnia 31 lipca 2005 r., aby
upewnić się, że środek jest skuteczny.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 761/2005.

(4) Aby zapewnić ciągłość środka, niniejsze rozporządzenie
należy stosować od dnia 16 lipca 2005 r.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 761/2005
otrzymuje brzmienie:

„Każdy producent może zawrzeć umowę na dostawę okreś-
loną w art. 65 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 (dalej
zwaną »umową«), począwszy od dnia 23 maja 2005 r. do
dnia 31 lipca 2005 r.”

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lipca 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lipca 2005 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 Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262
z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 127 z 20.5.2005, str. 6.


