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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1188/2005,
annettu 22 päivänä heinäkuuta 2005,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen
aloittamisesta Ranskassa tiettyjen viinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 761/2005 muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Toimenpiteen jatkuvuuden varmistamiseksi tätä toimenpidettä olisi sovellettava 16 päivästä heinäkuuta 2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 761/2005 (2) aloitetaan
asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitettu
erityinen tislaustoimenpide, joka koskee Ranskassa tuotettuja eräitä laatuviinejä ja joka toteutetaan 23 päivän
toukokuuta 2005 ja 15 päivän heinäkuuta 2005 välisenä
aikana.
Koska erityinen tislaustoimenpide toteutetaan Ranskan
laatuviineille nyt ensimmäistä kertaa, järjestelmän käynnistämisessä on todettu olevan vaikeuksia. Vaarana on,
että eräät tuottajat eivät ehdi osallistumaan tislaustoimenpiteeseen säädetyssä määräajassa. Toimenpiteen tehokkuuden varmistamiseksi on näin ollen tarpeen jatkaa asetuksessa (EY) N:o 761/2005 säädettyä toimitussopimusten tekemisen määräaikaa 31 päivään heinäkuuta 2005.
Asetus (EY) N:o 761/2005 olisi sen vuoksi muutettava.

1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 761/2005 2 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”Jokainen tuottaja voi tehdä asetuksen (EY) N:o 1623/2000
65 artiklassa tarkoitetun toimitussopimuksen (jäljempänä
’sopimus’) 23 päivän toukokuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2005 välisenä aikana.”
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 16 päivästä heinäkuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2005.
Komission puolesta
Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen
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