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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2624/95

frá 10. nóvember 1995

um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3220/90 um skilyrði fyrir notkun
tiltekinna aðferða í vínfræðum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87 frá 16. mars
1987 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins (1), eins og
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1544/95 (2), einkum
1. mgr. 15. gr,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3220/90 (3) er
mælt fyrir um skilyrði fyrir notkun tiltekinna aðferða í vínfræðum
sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87. Þeirri
reglugerð ber að breyta og fella inn í hana skilyrði varðandi notkun
ensímefnablandna betaglúkanasa eins og mælt er fyrir um í
reglugerð (EBE) nr. 822/87.

Haft hefur verið samráð við vísindanefndina um matvæli um
ákvæði sem geta haft áhrif á almannaheilbrigði.

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í
samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um vín.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 3220/90 er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi málsgrein bætist við 1. gr.:

,,3. Ensímefnablöndur betaglúkanasa, en kveðið er á um
notkun þeirra til botnfellingar í j-lið 1. liðar og m-lið 3. liðar
í VI. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 822/87, má einungis
nota ef þær uppfylla kröfur III. viðauka við þessa reglugerð.�

2. Viðaukinn við þessa reglugerð bætist við á eftir II. viðauka.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

______________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 269, 11.11.1995, bls. 1, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/1999 frá 26. febrúar 1998
um breytingu á bókun 47 við EES-samninginnum afnám tæknilegra
hindrana í viðskiptum með vín, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. L 84, 27. 3. 1987, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 148, 30. 6. 1995, bls. 31.

(3) Stjtíð. EB nr. L 308, 8. 11. 1990, bls. 22.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. nóvember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.

________________
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,,III. VIÐAUKI

Reglur varðandi betaglúkanasa

1. Alþjóðlegt númer betaglúkanasa: E.C. 3-2-1-58

2. Hýdrólasi betaglúkans (sem brýtur niður glúkan í Botrytis cinerea)

3. Uppruni: Trichoderma harzianum

4. Notkunarsvið: brýtur niður betaglúkan í víni, einkum vínum sem eru framleidd úr þrúgum með
Botrytis cinerea

5. Hámarksskammtur: 3 g af ensímefnablöndu sem inniheldur 25% alls af lífrænum þurrefnum (TOS)
á hvern hektólítra.�

________________


