
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 897/2007

z dnia 27 lipca 2007 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 i 36,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 13 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje, w ramach programu
pomocy dla moszczu stosowanego do wzbogacania win,
odstępstwo w odniesieniu do moszczu pochodzącego ze
stref uprawy winorośli innych niż strefy C III a) i C III b),
które wygasa z końcem roku winiarskiego 2006/2007.
W oczekiwaniu na gruntowniejszą zmianę tego
programu pomocy podczas reformy wspólnej organizacji
rynku wina przewidzianej w roku winiarskim
2008/2009, należy przedłużyć okres obowiązywania
tego odstępstwa do końca roku winiarskiego 2007/2008.

(2) Artykuł 52 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000 przewiduje odstępstwo od systemu desty-
lacji w przypadku wina otrzymywanego z odmian wino-
gron sklasyfikowanych jako odmiany zarówno winne, jak
i odmiany przeznaczone do produkcji napojów spirytu-
sowych z oznaczeniem pochodzenia w latach winiarskich
2001/2002 do 2006/2007. Odstępstwo dotyczy „ilości
normalnie produkowanej”. W oczekiwaniu na gruntow-
niejszą zmianę systemu podczas reformy wspólnej orga-
nizacji rynku wina przewidzianej w roku winiarskim
2008/2009, należy przedłużyć okres obowiązywania
tego odstępstwa do końca roku winiarskiego 2007/2008.

(3) Artykuł 63a ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000 określa wartość procentową produkcji,
w odniesieniu do której producenci mogą uczestniczyć
w destylacji wina na alkohol spożywczy. Należy określić
tę wartość procentową w odniesieniu do roku winiar-
skiego 2007/2008.

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

(5) Ponieważ następny rok winiarski rozpoczyna się dnia
1 sierpnia 2007 r., niniejsze rozporządzenie powinno
mieć zastosowanie również od tego dnia.

(6) 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. 13 ust. 1 akapit drugi wyrazy „2003/2004 do
2006/2007” zastępuje się wyrazami „2003/2004 do
2007/2008”;

2) w art. 52 ust. 1 akapit czwarty, wyrazy „2001/2002 do
2006/2007” zastępuje się wyrazami „2001/2002 do
2007/2008”;

3) w art. 63a ust. 2 akapit pierwszy, ostatnie zdanie otrzymuje
brzmienie:

„W latach winiarskich 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007
i 2007/2008 wartość procentową ustala się na 25 %.”.

Artykuł 2

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

Stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.
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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. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2016/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 38).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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