
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 389/2007

z dnia 11 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1622/2000 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz

wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych

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. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1622/2000 (2) usta-
nawia w szczególności określone warunki stosowania
substancji, których użycie jest dozwolone na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. W szczególności
załącznik IXa przewiduje, że użycie dwuwęglanu dime-
tylu powinno nastąpić przed butelkowaniem wina. Defi-
nicja terminu „butelkowanie” i jego różne znaczenia
w niektórych językach doprowadziły do rozbieżnych
interpretacji zakresu tego przepisu przez podmioty
gospodarcze i organy kontrolne.

(2) Artykuł 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002
z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiającego niektóre
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezen-
tacji i ochrony niektórych produktów sektora win (3)
definiuje termin „butelkowanie” do celów jego zastoso-
wania.

(3) W celu zapewnienia jednolitej interpretacji przepisów
mających zastosowanie do używania dwuwęglanu dime-
tylu należy przejąć definicję terminu „butelkowanie”
zamieszczoną w rozporządzeniu (WE) nr 753/2002
i zastosować ją w celu sprecyzowania przepisów rozpo-
rządzenia (WE) nr 1622/2000. Należy zatem odpo-
wiednio zmienić załącznik IXa do rozporządzenia (WE)
nr 1622/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IXa do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 ust. 2
tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— Dodanie dwuwęglanu dimetylu powinno nastąpić na
krótko przed butelkowaniem, zdefiniowanym jako wpro-
wadzanie dla celów handlowych produktu, o którym
mowa, do opakowań o pojemności nieprzekraczającej
60 litrów.”.

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 11 kwietnia 2007 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 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2030/2006 (Dz.U. L 414
z 30.12.2006, str. 40).

(3) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,
str. 38).


