
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1221/2006

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina

w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

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) Artykuły 45, 59 i 61 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1623/2000 (2) określają niektóre terminy związane
z destylacją produktów ubocznych pochodzących
z produkcji wina. Mając na uwadze bardzo duże zbiory
w roku winiarskim 2004/2006, w niektórych państwach
członkowskich powstały trudności praktyczne dotyczące
zakończenia tej destylacji w przewidzianych terminach.
Konieczna okazuje się zatem zmiana tych terminów.

(2) Artykuł 63a rozporządzenia (WE) nr 1623/2000, doty-
czący destylacji wina do produkcji alkoholu spoży-
wczego, określa procentową wartość produkcji, która
może być przedmiotem destylacji dokonywanej przez
producentów. Niezbędne jest określenie tej wartości
procentowej na rok winiarski 2006/2007.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1623/2000.

(4) Aby zapewnić ciągłość działalności zainteresowanych
producentów, niniejsze rozporządzenie powinno mieć
zastosowanie od dnia 16 lipca 2006 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 45 ust. 1 akapit czwarty otrzymuje następujące
brzmienie:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu
do lat winiarskich 2004/2005 i 2005/2006 zmienia się
określoną w akapicie pierwszym datę na dzień 31 sierpnia
następnego roku winiarskiego.”;

2) w art. 59 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

„W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w odniesieniu
do lat winiarskich 2004/2005 i 2005/2006 zmienia się
określoną we wspomnianym akapicie datę na dzień
15 września następnego roku winiarskiego.”;

3) w art. 61 ust. 3 akapit drugi otrzymuje następujące
brzmienie:

„Jednak w odniesieniu do lat winiarskich 2004/2005
i 2005/2006 zmienia się określoną w akapicie pierwszym
datę na dzień 15 września następnego roku winiarskiego.”;

4) w art. 63a ust. 2 akapit pierwszy ostatnie zdanie otrzymuje
następujące brzmienie:

„W latach winiarskich 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007
tę wartość ustala się na 25 %”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 lipca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 sierpnia 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).


