
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1239/2014 

z dnia 19 listopada 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 716/2013 ustanawiające zasady stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, 

prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (1), w szczegól
ności jego art. 24 ust. 3 i art. 27, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 wymaga, aby państwa członkowskie przedkładały Komisji doku
mentację techniczną dotyczącą każdego uznanego oznaczenia geograficznego. W celu zapewnienia jednolitego 
wykonania tego przepisu należy przyjąć szczegółowe zasady dotyczące stosowania systemów informatycznych do 
przekazywania tej dokumentacji między państwami członkowskimi a Komisją. 

(2) Z myślą o skutecznej administracji oraz uwzględniając doświadczenia w zakresie korzystania z systemów infor
matycznych wprowadzonych wcześniej przez Komisję Europejską, zastosowanie powinny mieć ogólne zasady 
określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 792/2009 (2), które dotyczą w szczególności zatwierdzania praw 
dostępu dla organów lub osób upoważnionych do przesyłania powiadomień, autentyczności, integralności i 
trwałej czytelności przesyłanych dokumentów oraz ochrony danych osobowych. 

(3)  Jako pierwszy krok na drodze ku pełnej normalizacji, Komisja — w ramach swoich wewnętrznych procedur 
pracy oraz we współpracy z organami zaangażowanymi w zarządzanie ochroną oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych zgodnie z rozdziałem III rozporządzenia (WE) nr 110/2008 — opracowała systemy 
informatyczne umożliwiające elektroniczne przedkładanie dokumentacji technicznej dotyczącej uznanych ozna
czeń geograficznych, jak przewidziano w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008. W celu zapewnienia skutecz
nego zarządzania tą dokumentacją państwa członkowskie powinny być zobowiązane do przekazywania jej za 
pośrednictwem dostępnych systemów informatycznych. 

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2013 (3), w którym ustanowiono zasady stosowania rozporzą
dzenia (WE) nr 110/2008, nie określa środków przekazywania tej dokumentacji technicznej. Rozporządzenie to 
powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. 

(5)  Środki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 716/2013 wprowadza się następujące zmiany: 

1)  dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Artykuł 8a 

Przedkładanie i otrzymywanie dokumentacji technicznej dotyczącej uznanych oznaczeń geograficznych 

1. Właściwe organy państw członkowskich przedkładają Komisji dokumentację techniczną dotyczącą uznanych 
oznaczeń geograficznych, o której mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, za pośrednictwem 
systemów informatycznych, o których mowa w załączniku VI. 
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(1) Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa 

członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpo
średnich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych 
wysp Morza Egejskiego (Dz.U. L 228 z 1.9.2009, s. 3). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 716/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych (Dz.U. L 201 z 26.7.2013, s. 21). 



Dokumentację uznaje się za przedłożoną w dniu jej otrzymania przez Komisję. 

2. Komisja przekazuje organom państw członkowskich potwierdzenie otrzymania dokumentacji technicznej za 
pośrednictwem systemów informatycznych, o których mowa w załączniku VI. Komisja nadaje numer każdej 
dokumentacji. 

Potwierdzenie odbioru zawiera co najmniej następujące elementy: 

a)  numer dokumentacji; 

b)  nazwę, której dotyczy dokumentacja; oraz 

c)  datę otrzymania. 

Komisja przekazuje powiadomienie oraz udostępnia informacje i uwagi dotyczące dokumentacji technicznej za 
pośrednictwem systemów informatycznych, o których mowa w załączniku VI. 

3. Artykuły 4, 5, 6, 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 792/2009 stosuje się odpowiednio do przekazywania powiado
mień i udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Powiadomienia, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 792/2009, przekazuje się 
najpóźniej 10 dni od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”; 

2)  w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący   

ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK VI 

Systemy informatyczne, o których mowa w art. 8a 

Aby otrzymać wskazówki na temat sposobu uzyskania dostępu i korzystania z systemów informatycznych udostępnia
nych przez Komisję państwom członkowskim, właściwe organy państw członkowskich mogą zwrócić się do Komisji na 
następujący adres: 

Funkcyjna skrzynka pocztowa: AGRI-EXT-HELPDESK@ec.europa.eu”.   
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