NARIADENIE KOMISIE (ES) č.1608/2000 z 24. júla 2000 ustanovujúce prechodné opatrenia do prijatia
definitívnych opatrení implementujúcich nariadenie (ES) č.1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom
stanovujú prechodné opatrenia
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ,
so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na Nariadenie rady (ES) č.1493/1999 zo 17. mája 19991 o spoločnej organizácii trhu s vínom
a najmä jeho článok 80,
keďže:
(1)

Článok 81 nariadenia (ES) č.1493/1999 zrušuje s účinnosťou od 1. augusta 2000 tieto nariadenia:
Nariadenie rady (EHS) č.1873/84 z 28. júna 1984, ktorým sa povoľuje ponúkanie alebo disponovanie
určitými dovezenými vínami, ktoré mohli prejsť vinárskymi procesmi, ktoré nie sú ustanovené
v nariadení (EHS) č.337/792 za účelom ľudskej spotreby, naposledy zmenené a doplnené nariadením
(ES) č.2839/983, Nariadenie rady (EHS) č. 823/87 zo 16. marca 1987, ktorým sa ustanovujú osobitné
ustanovenia týkajúce sa akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch4, naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č.1426/965, Nariadenie rady (EHS) č.4252/88 z 21. decembra 1988
o príprave a obchodovaní s likérovými vínami vyrobenými v spoločenstve6, naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č.1678/19997, Nariadenie rady (EHS) č.2048/89 z 19. júna 1989, ktorým sa
ustanovujú všeobecné pravidlá pre kontroly v sektore vína8, nariadenie rady (EHS) č.2390/89 z 24. júla
1989, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre dovoz vín, hroznovej šťavy a hroznového muštu9,
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č.2838/9810, Nariadenie rady (EHS) č. 2391/89 z 24.
júla 1989, ktorým sa definujú niektoré výrobky v sektore vína pôvodom z tretích krajín, spadajúce pod
kódy kombinovanej nomenklatúry 2009 a 220411, Nariadenie rady (EHS) č.2392/89 z 24. júla 1989,
ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre popis a prezentáciu vín a hroznových muštov12, naposledy
zmenené a doplnené nariadením (ES) č.1427/9613, Nariadenie rady (EHS) č.3895/91 z 11. decembra
1991, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre popis a prezentáciu upravovaných vín14 a
nariadenie rady (EHS) č.2333/92 z 13. júla 1992, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre popis
a prezentáciu šumivých a sýtených šumivých vín15, naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES)
č.1429/9616.

(2)

Zainteresovaní prevádzkovatelia a správy by však mali byť ubezpečené o hladkom prechode od často
zastaralých ustanovení prijatých na základe Nariadenia rady (EHS) č.337/79 z 5. februára 1979
o spoločnej organizácii trhu s vínom17, zrušeného Nariadením rady (EHS) č.822/87 zo 16. marca 1987 o
spoločnej organizácii trhu s vínom18, ktoré bolo zrušené nariadeniami (ES) č.1493/1999 a (EHS)
č.823/87 a k pravidlám uplatňovania nariadenia (ES) č.1493/1999.

(3)

Za účelom umožnenia hladkého prechodu a kontinuity uplatniteľných úprav do skorej finalizácie
a prijatia implementačných opatrení, by teda malo byť ustanovené, aby počas krátkeho prechodného
obdobia zostali v platnosti niektoré ustanovenia rady zrušené uvedeným článkom 81. Takéto dočasné
ponechanie v platnosti týchto ustanovení umožňuje, aby zostali platné aj nariadenia komisie prijaté na
ich základe; tieto nariadenia však budú na konci prechodného obdobia výslovne zrušené.
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(4)

Keďže podstatné prvky nariadení uvedených v článku 81 už upravuje nariadenie (ES) č.1493/1999
alebo implementačné nariadenia, ktoré doteraz prijala komisia, príslušné prechodné obdobie
neovplyvňuje implementáciu hlavných znakov reformy spoločnej organizácie trhu s vínom vykonávanú
radou k plánovanému dátumu tejto implementácie.

(5)

Za účelom nezaťažovania ekonomických operátorov a národných správ opatreniami, ktoré nadobúdajú
účinnosť v rozdielne dni, by sa však dátum nadobudnutia účinnosti Nariadenia komisie (ES) č.881/98
z 24 apríla 19998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre ochranu ďalších tradičných termínov
používaných na označenie určitých druhov akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch (akostné
vína psr)1, naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č.2253/19992 mal odložiť tak, aby bolo
možné prijať všetky opatrenia vyplývajúce z reformy spoločnej organizácie trhu súčasne.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie (ES) č.1493/1999 zrušuje vyššie uvedené nariadenia rady
s účinnosťou od 1. augusta 2000, je potrebné, aby sa prechodné obdobie začalo v ten istý deň.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:
Článok 1
Derogáciou niektorých ustanovení nariadenia (ES) č.1493/1999 zostávajú platné do 30. novembra 2000
výhradne tie ustanovenia, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
V nariadeniach uvedených v prílohe sa odkazy na nariadenia (EHS) č.337/79, (EHS) č.822/97, (EHS) č.823/87 a
(EHS) č.2332/92 chápu ako odkazy na zodpovedajúce ustanovenia nariadenia (ES) č.1493/1999.
Článok 3
V druhom odseku článku 7 nariadenia (ES) č.881/98 sa dátum „1. august 2000“ nahradí dátumom „30. november
2000“.
Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev
(Official Journal of the European Communities).
Bude sa uplatňovať od 1. augusta 2000.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch
V Bruseli, 24. júla 2000.
Za komisiu
Franz FISCHLER
člen komisie
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PRÍLOHA
Zoznam ustanovení, ktoré zostávajú platné do 30. novembra 2000
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Články 1 a 3 Nariadenia (EHS) č.1873/84 a príloha k tomuto nariadeniu
Článok 15 (2) a (7) Nariadenia (EHS) č.823/87
Nariadenie (EHS) č.2048/89
Nariadenie (EHS) č.2390/89
Články 1 a 2 Nariadenia (EHS) č.2391/84
Nariadenie (EHS) č.2392/89
Článok 2 Nariadenia (EHS) č.3895/91
Články 8, 9 a 11 Nariadenia (EHS) č.2333/92
Články 3, 31, 71 a 72 Nariadenia (EHS) č.822/87

