
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2030/2006

z dnia 21 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące
sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

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. 58, art. 46 ust. 1 i art. 72 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady
(WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do
wina gatunkowego produkowanego w określonych regio-
nach (2) wymienia musujące wina gatunkowe por,
których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze
niż 9,5 % objętościowego. W załączniku tym należy
wprowadzić zmiany, aby uwzględnić wina produkowane
w Rumunii.

(2) Załącznik XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego
niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji
rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk
i procesów enologicznych (3) zawiera odstępstwa
w odniesieniu do zawartości lotnego kwasu winowego,
ustanowionej w załączniku V część B pkt 1 do rozpo-
rządzenia (WE) nr 1493/1999. Należy dostosować ten
załącznik ze względu na przystąpienie Rumunii.

(3) Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli
w sektorze wina (4) określa minimalną liczbę próbek do
pobrania każdego roku do celów banku danych anali-
tycznych, o którym mowa w art. 10 wymienionego
rozporządzenia. Ze względu na przystąpienie Bułgarii
i Rumuni należy określić liczbę próbek do pobierania
w tych państwach.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE)
nr 2729/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1607/2000 zastępuje
się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000
dodaje się lit. o) w następującym brzmieniu:

„o) w winach rumuńskich:

— 25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych
produkowanych w określonym regionie geograficznym
(psr) spełniających wymogi do opisania jako DOC–CT,

— 30 milirównoważników na litr w winach gatunkowych
produkowanych w określonym regionie geograficznym
(psr) spełniających wymogi do opisania jako
DOC–CIB.”.

Artykuł 3

W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 akapit
drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„— 30 próbek w Bułgarii,

— 20 próbek w Republice Czeskiej,

— 200 próbek w Niemczech,

— 50 próbek w Grecji,

— 200 próbek w Hiszpanii,

— 400 próbek we Francji,
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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 185 z 25.7.2000, str. 17.
(3) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1507/2006 (Dz.U. L 280
z 12.10.2006, str. 9).

(4) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 262/2006 (Dz.U. L 46
z 16.2.2006, str. 22).



— 400 próbek we Włoszech,

— 10 próbek na Cyprze,

— 4 próbki w Luksemburgu,

— 50 próbek na Węgrzech,

— 4 próbki na Malcie,

— 50 próbek w Austrii,

— 50 próbek w Portugalii,

— 70 próbek w Rumunii,

— 20 próbek w Słowenii,

— 15 próbek w Słowacji,

— 4 próbki w Zjednoczonym Królestwie.”.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem
wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii
do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście
w życie tego traktatu.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz gatunkowych win musujących por, których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze niż 9,5 %
objętościowego

WŁOCHY

— Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

— Montello e Colli Asolani.

RUMUNIA

— Muscat Spumant Bucium

— Muscat Spumant Dealu Mare

— Muscat Spumant Murfatlar

— Muscat Spumant Alba Iulia

— Muscat Spumant Iași

— Muscat Spumant Huși

— Muscat Spumant Panciu

— Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

— Muscat Spumant Sebeș Apold

— Muscat Spumant Târnave”
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