
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 16.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alapján Románia által benyújtott, a bortermelési potenciálra
vonatkozó jegyzékről

(az értesítés a C(2007) 1587. számú dokumentummal történt)

(Csak a román nyelvű szöveg hiteles)

(2007/234/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-
i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 23.
cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1493/1999/EK rendelet a telepítési jogok növelé-
sének, valamint a szerkezetátalakításhoz és átálláshoz
nyújtott támogatásnak az előfeltételeként előirányozza a
bortermelési potenciál jegyzékének elkészítését az érintett
tagállam részéről. E jegyzéket az említett rendelet 16.
cikkének megfelelően kell elkészíteni.

(2) A termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szer-
vezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalma-
zása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2000.
május 31-i 1227/2000/EK bizottsági rendelet (2) a 19.
cikkében részletesen meghatározza a jegyzékben foglalt
információkat.

(3) Románia 2007. február 23-i levelében közölte a Bizott-
sággal az 1493/1999/EK rendelet 16. cikkében és az
1227/2000/EK rendelet 19. cikkében előírt informáci-
ókat. Ezen információk vizsgálata alapján megállapítható,
hogy Románia megfelelően elkészítette a jegyzéket.

(4) E határozat nem jelenti a jegyzékben foglalt adatok
pontosságának, illetve a jegyzékben említett jogszabályok
közösségi joggal való összeegyeztethetőségének Bizottság
általi elismerését. E határozat nem sérti a Bizottság e
kérdésekkel kapcsolatos esetleges határozatait.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Borpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottság megállapítja, hogy Románia az 1493/1999/EK
rendelet 16. cikkének megfelelően elkészítette a bortermelési
potenciál jegyzékét.

2. cikk

Ennek a határozatnak Románia a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 16-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL L 179., 1999.7.14., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rende-
lettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 143., 2000.6.16., 1. o. A legutóbb az 1216/2005/EK rende-
lettel (HL L 199., 2005.7.29., 32. o.) módosított rendelet.


