
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 524/2008

z dnia 11 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do okresu wykorzystania alkoholu

winnego przyznanego na nowe zastosowania przemysłowe

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) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia
25 lipca 2000 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999
w sprawie wspólnej organizacji rynku wina
w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) usta-
nawia, między innymi, szczegółowe zasady dotyczące
zbywania zapasów alkoholu uzyskanego z destylacji na
mocy art. 27, 28 i 30 rozporządzenia (WE) nr
1493/1999 i będącego w posiadaniu agencji interwencyj-
nych.

(2) Zgodnie z art. 80 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000,
przeprowadzane są procedury przetargowe sprzedaży
alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysło-
wych w celu redukowania zapasów alkoholu winnego
pochodzenia wspólnotowego oraz umożliwienia reali-
zacji we Wspólnocie programów przemysłowych na
małą skalę lub przetwarzania wymienionego alkoholu
na towary przeznaczone do wywozu do celów przemy-
słowych.

(3) Z uwagi na znaczną ilość alkoholu sprzedanego
w 2006 r. na nowe zastosowania przemysłowe, okazuje
się, że przewidziany w art. 85 ust. 5 rozporządzenia
(WE) nr 1623/2000 okres dwóch lat przyznany
nabywcom na wykorzystanie alkoholu jest zbyt krótki
i należy go wydłużyć o rok.

(4) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić
rozporządzenie (WE) nr 1623/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:

„5. Alkohol musi być w pełni wykorzystany w okresie
trzech lat od dnia pierwszego wycofania.”.

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 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 299 z 16.11.2007,
s. 1).

(2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, s. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1433/2007 (Dz.U. L 320 z 6.12.2007,
s. 18).


