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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2253/1999 2001/EES/31/27 

frá 25. október 1999 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 881/98 um nákvæmar reglur um verndun frekari 
hefðbundinna heita sem eru notuð á tilteknar tegundir gæðavíns sem eru framleiddar í 
 tilgreindum héruðum (gæðavín fth) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 823/87 frá 
16. mars 1987 um sérstök ákvæði um gæðavín sem fram-
leidd eru í tilgreindum héruðum (gæðavín fth) (1), eins og 
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1426/96 (2), 
einkum 8. mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:  

1) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 881/ 
98 (3), eins og henni var síðast breytt með reglugerð 
(EB) nr. 806/1999 (4), er mælt fyrir um nákvæmar 
reglur um verndun frekari hefðbundinna heita sem eru 
notuð á tilteknar tegundir gæðavíns sem eru 
framleiddar í tilgreindum héruðum (gæðavín fth). 

2) Veita ber hagsmunaaðilum, sem uppfylla skilyrðin 
sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, en beitingu 
hennar hefur verið frestað um 10 mánuði, lengri tíma 
til að bæta við skrána yfir frekari hefðbundin heiti í 
viðaukanum við þá reglugerð. 

3) Í f-lið 2. mgr. 53. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
1493/1999 frá 17. maí 1999 um sameiginlega skipu- 
lagningu vínmarkaðarins (5) er kveðið á um að setja 
 

skuli nákvæmar framkvæmdarreglur varðandi notkun á 
frekari hefðbundnum heitum á gæðavínum sem eru 
framleidd í tilgreindum héruðum og að þessar reglur 
skuli samþykktar fyrir 1. ágúst 2000. Rétt er að fresta 
framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 881/98 til þess dags 
þegar hinar nýju og nákvæmu framkvæmdarreglur 
hafa verið samþykktar. 

 

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um 
vín. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Í 7. gr. reglugerðar (EB) nr. 881/98 komi dagsetningin  
„1. ágúst 2000“ í stað „1. október 1999“. 

 

2. gr. 

 

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

 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 25. október 1999.  

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 

 
 
 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 275, 26.10.1999, bls. 8, var nefnd 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2000 frá 28. júní 2000 
um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra 
hindrana í viðskiptum með vín. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 42, 21.9.2000, bls. 21. 
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