
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 438/2006

z dnia 16 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1530/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą
w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych we Włoszech

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 1530/2005 (2) otwo-
rzyło destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do
win stołowych we Włoszech.

(2) Ponieważ jednocześnie istnieje kilka środków dotyczą-
cych destylacji, władze włoskie stwierdziły, że wydajność
gorzelni destylujących i organów kontrolnych jest
niewystarczająca, aby zapewnić właściwy przebieg desty-
lacji. W celu zapewnienia skuteczności środka przewi-
dzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1530/2005 należy
zatem przedłużyć okres dostaw alkoholu do agencji
interwencyjnej, przewidziany we wspomnianym rozpo-
rządzeniu, do dnia 31 maja 2006 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1530/2005.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1530/2005 zdanie
drugie otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 uzyskany alkohol musi zostać dostar-
czony do agencji interwencyjnej najpóźniej dnia 31 maja
2006 r.”.

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 16 marca 2006 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 (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345
z 28.12.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 9.


