
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1473/2007

z dnia 13 grudnia 2007 r.

wprowadzające środek przejściowy dotyczący przetwarzania produktów ubocznych pochodzących
z produkcji wina, przewidziany w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999, w Bułgarii w roku

winiarskim 2007/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynku wina (1) osoby fizyczne lub
osoby prawne, lub grupy osób, po wyprodukowaniu
wina są zobowiązane dostarczyć do destylacji wszystkie
produkty uboczne pochodzące z produkcji wina, której
to dotyczy. Po przystąpieniu Bułgarii do Wspólnoty
w dniu 1 stycznia 2007 r. obowiązek ten dotyczy
również producentów wina w tym państwie członkow-
skim, mimo iż destylacja nie jest praktyką tradycyjnie
stosowaną w Bułgarii.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) usta-
nawia zasady wykonania wymienionego obowiązku
dostarczenia do destylacji oraz, w art. 49, pewne możli-
wości odstąpienia od niego.

(3) Pomimo środków powziętych w Bułgarii okazuje się, że
wydajność destylarni w tym państwie członkowskim nie
jest wystarczająca, aby destylować całość produktów
ubocznych. Należy w związku z tym zezwolić Bułgarii

na wyłączenie niektórych kategorii producentów
z obowiązku dostarczania do destylacji produktów
ubocznych produkcji wina.

(4) Aby zapewnić stosowanie przyznanego Bułgarii odstęp-
stwa w całym roku winiarskim, niniejsze rozporządzenie
powinno obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2007 r.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 49 ust. 4 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 1623/2000, w roku winiarskim 2007/2008 Bułgaria
może postanowić, że producenci, którzy nie przekraczają
poziomu 7 500 hl produkcji i prowadzą produkcję sami we
własnych obiektach, mogą dopełnić obowiązku dostarczania
produktów ubocznych do destylacji poprzez wycofanie tych
produktów pod nadzorem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 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 1234/2007 (Dz.U. L 299
z 16.11.2007, 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).


