
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 560/2007

z dnia 23 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z krajami trzecimi produktami

w sektorze 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),
a w szczególności jego art. 63 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999, w zakresie koniecznym do zagwaranto-
wania wywozu produktów wymienionych w art. 1 ust. 2
lit. a) i b) tego rozporządzenia, na podstawie cen tych
produktów na rynku światowym oraz w ramach ograni-
czeń wynikających z porozumień zawartych zgodnie
z art. 300 Traktatu, różnica pomiędzy tymi cenami
i cenami we Wspólnocie może być pokryta przez refun-
dację wywozową.

(2) Refundacje wywozowe mogą zostać ustalone w celu
zmniejszenia luki konkurencyjnej między wywozem
Wspólnoty a wywozem krajów trzecich. Pozycja konku-

rencyjna wywozu wspólnotowego do niektórych bliskich
miejsc przeznaczenia i do krajów trzecich, w których
produktom wspólnotowym przyznano traktowanie prefe-
rencyjne, jest obecnie szczególnie korzystna. Refundacje
wywozowe do tych miejsc przeznaczenia powinny być
zatem zniesione.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 883/2001 (2).

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2001 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo-
rządzenia.

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 23 maja 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 zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 z 20.12.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 38).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2001 tekst znajdujący się pod nagłówkiem „strefa 3” oraz „strefa 4”
otrzymuje brzmienie:

„Strefa 3: Europa Wschodnia i państwa Wspólnoty Niepodległych Państw

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina
i Uzbekistan.

Strefa 4: Europa Zachodnia

Islandia, Norwegia.”.
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