NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2224/2002
z 13. decembra 2002
o derogácii z nariadenia (ES) č. 1623/2000, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie
pravidlá k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom so
zreteľom na trhové mechanizmy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii
trhu s vínom1, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2585/20012, najmä na jeho
článok 33,
keďže:
1) nariadenie Komisie (ES) č. 1623/20023, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.
1795/20024, najmä článok 93 ods. 6, ustanovuje, že všetok alkohol predaný na používanie ako
bioetanol v palivovom odvetví musí byť pozbieraný zo zásob nie viac ako šesť mesiacov po
dni oznámenia rozhodnutia Komisie udeliť predaj;
2) nariadenie Komisie (ES) č. 774/2002 z 8. mája 2002 o zavedení verejného predaja vínneho
alkoholu na používanie ako bioetanol v Európskom spoločenstve5 zaviedlo otvorený predaj
300 000 hektolitrov vínneho alkoholu na použitie ako bioetanol v Európskom spoločenstve
schválenej firme Ecocarburantes Españoles SA. 18. júna 2002 Komisia informovala príslušné
orgány v Španielsku a firmu Ecocarburantes Españoles SA o rozhodnutí udeliť položku č.
12/2002 uvedenej firme;
3) listom zo dňa 21. októbra 2002 španielske Ministerstvo poľnohospodárstva, rybného
hospodárstva a potravinárstva informovalo Komisiu, že pre technické ťažkosti a veľkosť
položky č. 12/2002 lehota stanovená na odstránenie alkoholu je nedostatočná;
4) s cieľom povoliť danej firme dokončiť operáciu, lehota na odstránenie alkoholu by sa mala
predĺžiť o dva mesiace;
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5) opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre
víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Napriek článku 93 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1623/2000, odstránenie položky č. 12/2002
uvedené v nariadení (ES) č. 774/2002 a udelené 18. júna 2002 zo zásob musí byť dokončené
pred 18. februárom 2003.
Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych
spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých
členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2002

Za Komisiu
Franz FISCHLER
člen Komisie

