
A BIZOTTSÁG 524/2008/EK RENDELETE

(2008. június 11.)

az újszerű ipari felhasználás céljából odaítélt boralkohol felhasználási határideje tekintetében az
1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló

1623/2000/EK rendelet módosításáról

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
33. cikkére,

mivel:

(1) A piaci mechanizmusokra tekintettel a borpiac közös
szervezéséről szóló 1493/1999/EK rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló 2000. július
25-i 1623/2000/EK bizottsági rendelet (2) többek között
megállapítja az 1493/1999/EK rendelet 27., 28. és
30. cikke alapján végzett desztillációból származó, az
intervenciós ügynökségek birtokában lévő alkoholkész-
letek forgalomba hozatalának részletes szabályait.

(2) Az 1623/2000/EK rendelet 80. cikkével összhangban
pályázati eljárás indult a boralkohol újszerű ipari felhasz-
nálás céljára való odaítélése végett, a közösségi boralko-
holkészletek csökkentése, valamint kis volumenű ipari
projektek Közösségen belüli megvalósításának, illetve a
szóban forgó alkohol ipari célú exporttermékké való
feldolgozásának lehetővé tétele érdekében.

(3) Tekintettel a 2006-ban eladott, újszerű ipari felhaszná-
lásra szánt jelentős mennyiségű boralkoholra, az

1623/2000/EK rendelet 85. cikkének (5) bekezdésében
előírt, az alkoholnak a nyertes ajánlattevő általi felhasz-
nálására vonatkozó kétéves határidő túl rövidnek bizo-
nyult és indokolt annak egy évvel történő meghosszab-
bítása.

(4) Az 1623/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1623/2000/EK rendelet 85. cikkének (5) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:

„(5) Az odaítélt alkoholt az első elszállítás időpontjától
számított három éven belül teljes egészében fel kell hasz-
nálni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 11-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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