
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 listopada 2005 r.

upoważniająca Niemcy do kontynuowania nowej praktyki enologicznej

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4376)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2005/791/WE)

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. 46 ust. 2 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 41 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., ustanawiającego
niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk
i procesów enologicznych (2), Niemcy wyraziły zgodę
na przeprowadzanie prób doświadczalnych dotyczących
stosowania wiórów i kawałków drewna dębowego
w procesie dojrzewania wina.

(2) Powyższe próby dotyczyły zastosowania różnych typów
wiórów i kawałków drewna dębowego w kontakcie
z winem, badania substancji zapachowych wina podda-
wanego obróbce oraz wpływu tych elementów na jakość
organoleptyczną wina po dojrzewaniu w różnych pojem-
nikach. Ważne jest, aby próby te były kontynuowane
w celu sprecyzowania niektórych ich wyników.

(3) Niemcy przekazały Komisji informację dotyczącą powyż-
szych prób doświadczalnych, którą Komisja przekazała
Państwom Członkowskim, oraz złożyły do Komisji
wniosek o przedłużenie okresu prób o dodatkowe trzy
lata, z uwagi na otrzymane interesujące wyniki badań. Na
poparcie swego wniosku Niemcy przedstawiły stosowne
uzasadnienia.

(4) Powyższe doświadczenia będą już dotyczyć produkcji
wina ze zbiorów winogron z 2005 r.

(5) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie przedstawio-
nego jej wyżej wymienionego wniosku, zgodnie z art. 41
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1622/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niemcy są upoważnione do eksperymentalnego kontynuowania
stosowania wiórów i kawałków drewna dębowego w procesie
dojrzewania wina do dnia 31 lipca 2008 r., zgodnie
z warunkami określonymi w art. 41 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1622/2000.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej
Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 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 Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1163/2005 (Dz.U. L 188
z 20.7.2005, str. 3).


