
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1087/2008

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 423/2008 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 oraz wspólnotowy kodeks praktyk

i procesów enologicznych, w odniesieniu do załącznika XVII

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W ust. 4 pkt C załącznika V do rozporządzenia (WE) nr
1493/1999 przewiduje się, że limity zwiększenia stężenia
alkoholu w procentach objętościowych w winie mogą
zostać podniesione o 1 % w latach, gdy warunki pogo
dowe były wyjątkowo niekorzystne.

(2) Artykuł 27 rozporządzenia Komisji (WE) nr
423/2008 (2) określa, że te niekorzystne lata i strefy
uprawy winorośli, regiony geograficzne oraz dane
odmiany są takie, jak określono w załączniku XVII do
tego rozporządzenia.

(3) Z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogo
dowych w 2008 r., limity zwiększania naturalnego
stężenia alkoholu, ustanowione w ust. 3 pkt
C załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999,
nie pozwalają na produkcję wina w regionach uprawy
winorośli w Zjednoczonym Królestwie, na którą
w normalnych warunkach istniałby popyt. Z tego
względu Zjednoczone Królestwo powinno zostać
upoważnione do zwiększenia naturalnego stężenia alko
holu do 4,5 % objętościowego.

(4) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 423/2008
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł 1

W tabeli w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 423/2008 dodaje się następujący wiersz:

„2. 2008 A Anglia, Walia Dopuszczone odmiany winorośli”

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 5 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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