
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1191/2007

z dnia 11 października 2007 r.

wprowadzające odstępstwo, w odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007, od rozporządzenia
(WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 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) Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 przewi-
duje możliwość wsparcia dobrowolnej destylacji wina
przetwarzanego na alkohol pitny. Rozporządzenie (WE)
nr 1623/2000 Komisji (2) zawiera szczegółowe zasady
przeprowadzania takiej destylacji, a w szczególności,
w art. 63a ust. 10, ostateczny termin poddania destylacji
wina dostarczonego do destylarni.

(2) W niektórych państwach członkowskich objęte umową
ilości zadeklarowane przez producentów wina, przezna-
czone do destylacji w trakcie roku gospodarczego
2006/2007, były dużo wyższe od ilości zazwyczaj dekla-

rowanych. Sytuacja ta doprowadziła do przekroczenia
mocy produkcyjnych destylarni. W związku z tym
zakończenie destylacji w przewidzianym terminie nie
jest możliwe. Aby zaradzić zaistniałej sytuacji, należy
przedłużyć dopuszczalny okres destylacji o miesiąc.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 63a ust. 10 rozporządzenia (WE)
nr 1623/2000, w odniesieniu do roku gospodarczego
2006/2007 wino dostarczone do destylarni powinno zostać
poddane destylacji najpóźniej dnia 31 października następnego
roku gospodarczego.

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 października 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. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 923/2007 (Dz.U. L 201
z 2.8.2007, str. 9).


