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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/723 

z dnia 26 lutego 2021 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do 
utworzenia publicznego rejestru organów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie do 

nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie defi
nicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji 
i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywa
nia alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 110/2008 (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 13 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/787 zawiera wymóg, aby czynności związane z dojrzewaniem napojów 
spirytusowych odbywały się pod nadzorem skarbowym państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym 
równoważne gwarancje.

(2) W tym celu każde państwo członkowskie ma wyznaczyć organy odpowiedzialne za nadzorowanie takich procesów 
dojrzewania i poinformować o tym Komisję, tak aby mogła ona utworzyć publiczny rejestr zawierający wykaz tych 
wyznaczonych organów.

(3) W tym celu należy ustanowić przepisy dotyczące utworzenia tego rejestru publicznego.

(4) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 25 maja 2021 r. zgodnie z art. 51 ust. 3 rozporzą
dzenia (UE) 2019/787,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Publiczny rejestr organów wyznaczonych do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych

1. Na podstawie powiadomień przekazanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia wyko
nawczego Komisji (UE) 2021/724 (2) Komisja sporządza i aktualizuje wykaz organów wyznaczonych do nadzorowania 
procesów dojrzewania napojów spirytusowych.

(1) Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/724z dnia 3 marca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w odniesieniu do przekazywania Komisji przez państwa członkowskie informacji doty
czących organów wyznaczonych do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych oraz dotyczących właściwych orga
nów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z tym rozporządzeniem (zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego).
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2. Komisja ustanawia publiczny rejestr organów wyznaczonych przez każde państwo członkowskie do nadzorowania 
procesów dojrzewania. Rejestr ten ma formę publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.

Artykuł 2

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 maja 2021 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca
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