
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1215/2005

z dnia 28 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1990/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze wina
w wyniku przystąpienia Węgier do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej,
Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii,
Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 27 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr
1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku wina (1) stanowi, że każda osoba
prawna i każda osoba fizyczna lub grupa osób, która
wyprodukowała wino, jest zobowiązana dostarczyć do
destylacji wszystkie produkty uboczne pochodzące z tej
produkcji wina.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25
lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykony-
wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999
w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) ustanawia
zasady zastosowania wymienionego obowiązku destylacji
oraz w art. 49 niektóre możliwości odstępstwa od tego
obowiązku.

(3) Węgry przyjęły środki niezbędne do zastosowania
wymienionego obowiązku destylacji, jednak budowa
nowych gorzelni mających destylować produkty uboczne
pochodzące z produkcji wina opóźniła się. Destylacja
produktów ubocznych pochodzących z produkcji wina

w roku gospodarczym 2004/2005 zostanie przeprowa-
dzona częściowo w roku gospodarczym 2005/2006.
Jednak wydajność nie jest obecnie wystarczająca aby
destylować jednocześnie całość produktów ubocznych
z dwóch lat.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1990/2004 (3) upoważ-
niło Węgry do wyłączenia niektórych kategorii produ-
centów z obowiązku destylacji produktów ubocznych
pochodzących z produkcji wina w roku gospodarczym
2004/2005. W świetle sytuacji opisanej powyżej należy
przedłużyć wymienione upoważnienie na rok gospo-
darczy 2005/2006.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1990/2004.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1990/2004 wyrazy „w roku
gospodarczym 2004/2005” zastępuje się słowami „w latach
gospodarczych 2004/2005 i 2005/2006”.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 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 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 616/2005 (Dz.U. L 103
z. 22.4.2005, str. 15). (3) Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 8.


