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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/724
z dnia 3 marca 2021 r.
ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787
w odniesieniu do przekazywania Komisji przez państwa członkowskie informacji dotyczących
organów wyznaczonych do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych oraz
dotyczących właściwych organów odpowiedzialnych za zapewnianie zgodności z tym
rozporządzeniem

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. 20 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 44 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 państwa członkowskie mają wyznaczyć organy odpowiedzialne za nadzorowanie takich procesów doj
rzewania i poinformować o tym Komisję, tak aby mogła ona utworzyć publiczny rejestr zawierający wykaz tych
wyznaczonych organów.

(3)

Art. 43 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787 stanowi, że państwa członkowskie odpowiadają za kontrolę napojów
spirytusowych. Państwa członkowskie mają wprowadzać środki niezbędne do zapewnienia zgodności z powyższym
rozporządzeniem oraz wyznaczyć właściwe organy odpowiedzialne za zapewnianie takiej zgodności.

(4)

Aby zapewnić skuteczne przekazywanie informacji między Komisją a organami odpowiedzialnymi za nadzorowa
nie procesów dojrzewania i właściwymi organami odpowiedzialnymi za zapewnianie zgodności z rozporządzeniem
(UE) 2019/787, należy zobowiązać państwa członkowskie do przekazywania Komisji danych kontaktowych krajo
wych organów odpowiedzialnych za nadzorowanie procesów dojrzewania oraz właściwych organów odpowiedzial
nych za zapewnianie zgodności z tym rozporządzeniem.

(5)

Aby państwa członkowskie przekazywały Komisji informacje w prosty i skuteczny sposób, należy wprowadzić
wymóg, by państwo członkowskie wyznaczyło organ łącznikowy w charakterze pojedynczego punktu kontakto
wego dla Komisji, jeżeli państwo to wyznacza więcej niż jeden organ nadzorujący procesy dojrzewania napojów spi
rytusowych lub więcej niż jeden właściwy organ odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z rozporządzeniem (UE)
2019/787. Państwa członkowskie powinny zatem również zgłaszać Komisji dane kontaktowe swoich organów łącz
nikowych.

(6)

Aby zapewnić skuteczne przekazywanie informacji między państwami członkowskimi a Komisją, należy również
ustanowić przepisy dotyczące formularza i terminów takiego przekazywania informacji.

(7)

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

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

(1) Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 1.
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Informacje zgłaszają Komisji
1.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji następujące informacje dotyczące organów wyznaczonych do nadzorowania
procesów dojrzewania napojów spirytusowych zgodnie z art. 13 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2019/787:
(a) nazwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail organu wyznaczonego do nadzorowania procesów dojrzewania napo
jów spirytusowych;
(b) w przypadku wyznaczenia kilku organów odpowiedzialnych za nadzorowanie procesów dojrzewania napojów spirytu
sowych – szczegółowy zakres odpowiedzialności każdego z nich;
(c) nazwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail organu łącznikowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 akapit pierwszy.
2.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji następujące informacje dotyczące właściwych organów odpowiedzialnych
za zapewnianie zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/787 zgodnie z art. 43 ust. 1 tego rozporządzenia:
(a) nazwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail właściwego organu;
(b) w przypadku wyznaczenia kilku właściwych organów – szczegółowy zakres odpowiedzialności każdego z nich;
(c) nazwa, adres, numer telefonu oraz adres e-mail organu łącznikowego wyznaczonego zgodnie z art. 2 akapit drugi.

Artykuł 2
Wyznaczanie organów łącznikowych
Jeżeli państwo członkowskie wyznacza więcej niż jeden organ do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytuso
wych, wyznacza ono organ łącznikowy dla takich organów nadzorujących procesy dojrzewania.
Jeżeli państwo członkowskie wyznacza więcej niż jeden właściwy organ odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z rozpo
rządzeniem (UE) 2019/787, wyznacza ono organ łącznikowy dla takich właściwych organów.
Obydwa organy łącznikowe są odpowiedzialne za przekazywanie Komisji informacji.

Artykuł 3
Termin i zasady zgłaszania informacji dotyczących organów wyznaczonych do nadzorowania procesów
dojrzewania napojów spirytusowych oraz dotyczących właściwych organów odpowiedzialnych za zapewnianie
zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/787
1.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji informacje określone w art. 1 do dnia 25 sierpnia 2021 r.

2.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany w przekazanych informacjach, o których mowa w ust. 1,
w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana.
3.
Zgłoszenia informacji dokonuje się przy użyciu formularzy określonych w załączniku I w przypadku informacji
dotyczących organów wyznaczonych do nadzorowania procesów dojrzewania napojów spirytusowych oraz przy użyciu
formularzy określonych w załączniku II w przypadku informacji dotyczących właściwych organów odpowiedzialnych za
zapewnianie zgodności z rozporządzeniem (UE) 2019/787.
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Artykuł 4
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 3 marca 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK I

Formularz do zgłaszania informacji, o których mowa w art. 1 ust. 1
Państwo członkowskie:
Data zgłoszenia:
Należy wypełnić część A, jeżeli wyznaczono jeden organ nadzorujący procesy dojrzewania napojów spirytusowych, albo część B, jeżeli
wyznaczono kilka organów nadzorujących te procesy. W tym drugim przypadku należy również wypełnić część C.
CZĘŚĆ A
ORGAN WYZNACZONY DO NADZOROWANIA PROCESÓW DOJRZEWANIA NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
CZĘŚĆ B
WYKAZ ORGANÓW WYZNACZONYCH DO NADZOROWANIA PROCESÓW DOJRZEWANIA NAPOJÓW
SPIRYTUSOWYCH
W przypadku każdego organu należy podać następujące informacje:
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Szczegółowy zakres odpowiedzialności:
CZĘŚĆ C
ORGAN ŁĄCZNIKOWY
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
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ZAŁĄCZNIK II

Formularz do zgłaszania informacji, o których mowa w art. 1 ust. 2
Państwo członkowskie:
Data zgłoszenia:
Należy wypełnić część A, jeżeli wyznaczono jeden właściwy organ odpowiedzialny za zapewnianie zgodności z rozporządzeniem (UE)
2019/787, albo część B, jeżeli wyznaczono kilka właściwych organów. W tym drugim przypadku należy również wypełnić część C.
CZĘŚĆ A
WŁAŚCIWY ORGAN ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIANIE ZGODNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIEM (UE)
2019/787
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
CZĘŚĆ B
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAPEWNIANIE ZGODNOŚCI Z ROZPO
RZĄDZENIEM (UE) 2019/787
W przypadku każdego właściwego organu należy podać następujące informacje:
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Szczegółowy zakres odpowiedzialności:
CZĘŚĆ C
ORGAN ŁĄCZNIKOWY
Nazwa:
Adres:
Numer telefonu:
Adres e-mail:

