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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 26 listopada 2007 r.

zezwalająca na zakwaszanie moszczu gronowego i wina produkowanych w strefach uprawy
winorośli B w Austrii w roku winiarskim 2007/2008

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5615)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2008/58/WE)

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wyjątkowe warunki pogodowe podczas okresu dojrze-
wania winogron w strefie uprawy winorośli B w Austrii
spowodowały znaczące i nieodwracalne obniżenie
kwasowości winogron i moszczu gronowego. Wspom-
niane wyjątkowe warunki pogodowe zaobserwowane
podczas lata 2007 r. na terytorium Austrii są podobne
do warunków normalnie występujących w strefach
uprawy winorośli położonych znacznie bardziej na
południe.

(2) Ogólny poziom kwasowości dojrzałych winogron zbiera-
nych w danych regionach jest wyjątkowo niski i nie
odpowiada dobrej praktyce wytwarzania wina ani nie
zapewnia jego prawidłowego przechowywania.

(3) Należy zatem zezwolić Austrii na zakwaszanie moszczu
gronowego i wina pochodzących ze strefy B,
w odniesieniu do zbiorów z 2007 r., na warunkach

określonych w części E pkt 2, 3 i 7 załącznika V do
rozporządzenia (WE) nr 1493/1999.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od przepisów określonych w części E
pkt 1 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr
1493/1999 Austria może zezwolić na zakwaszanie moszczu
gronowego i wina ze zbiorów z 2007 r. w strefie uprawy B,
na warunkach określonych w części E pkt 2, 3 i 7 wspomnia-
nego załącznika.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 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).


