
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1109/2006

z dnia 19 lipca 2006 r.

wprowadzające, dla roku gospodarczego 2005/2006, odstępstwo od rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000 w odniesieniu do ostatecznych terminów dostaw wina do gorzelni destylujących

i do destylacji wina

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ramach destylacji wina na alkohol spożywczy, prze-
widzianej w art. 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
i otwieranej w każdym roku gospodarczym zgodnie
z rozdziałem II rozporządzenia Komisji (WE) nr
1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2),
producenci są zobowiązani dostarczyć wino do gorzelni
destylujących, a gorzelnicy wino to destylować przed
upływem określonych terminów.

(2) Z uwagi na otwarcie wielu destylacji kryzysowych pod
koniec roku gospodarczego 2004/2005 oraz na znaczące
ilości objęte umowami na destylację alkoholu spożyw-
czego, okazuje się, że możliwości destylacji niektórych
państw członkowskich nie są wystarczające, aby przyjąć
wino i przeprowadzić destylację w terminie ustalonym
w rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000.

(3) Aby przezwyciężyć tę trudność należy zatem przesunąć
o dwa tygodnie ostateczny termin dostawy wina do
gorzelni destylujących, jak również termin destylacji
wina.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 63a ust. 8 akapit pierwszy rozpo-
rządzenia (WE) nr 1623/2000, w odniesieniu do roku gospo-
darczego 2005/2006 ilości wina objęte umową powinny zostać
dostarczone do gorzelni destylującej do dnia 31 lipca przedmio-
towego roku gospodarczego.

W drodze odstępstwa od art. 63a ust. 10 akapit pierwszy
rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, w odniesieniu do roku
gospodarczego 2005/2006 ilości wina objęte umową dostar-
czone do gorzelni destylującej powinny zostać poddane desty-
lacji najpóźniej dnia 15 października następnego roku gospo-
darczego.

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 19 lipca 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 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2005 (Dz.U. L 293
z 9.11.2005, str. 8).


