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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16. mars
1987 om den felles markedsordning for vin(1 ), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige og ved
forordning (EF) nr. 3290/94(2 ), særlig artikkel 66 nr. 4, og

ut fra følgende betraktninger:

I artikkel 66 i forordning (EØF) nr. 822/87 er høyeste innhold av
flyktig syre i vin fastsatt. Unntak kan fastsettes for visse
kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd). Visse kvbd i
denne kategorien med opprinnelse i Østerrike har på grunn av de
særlige framstillingsmetodene og det høye alkoholinnholdet
vanligvis et høyere innhold av flyktig syre enn det som er fastsatt
i artikkel 66 i forordning (EØF) nr. 822/87. For at nevnte viner
fortsatt skal kunne framstilles ifølge tradisjonelle metoder som
gir dem deres karakteristiske egenskaper, bør artikkel 66 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 822/87 fravikes.

Av klarhetshensyn bør unntaket innarbeides i kommisjons-
forordning (EØF) nr. 586/93(3 ), sist endret ved kommisjons-
forordning (EF) nr. 1243/95(4); på den måten samles alle unntak
med hensyn til flyktig syre i én tekst.

Allerede før Østerrikes tiltredelse hadde disse kvbd i Østerrike et
høyere innhold av flyktig syre enn det som er fastsatt i artikkel
66 i forordning (EØF) nr. 822/87. For å unngå ethvert avbrudd
bør denne forordning få anvendelse fra ikrafttredelsen for
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 586/93 blir bokstav d) bokstav
e), og ny bokstav d) skal innsettes etter bokstav c):

«d) for østerrikske viner:

— til 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller
vilkårene for betegnelsen «Ausbruch», «Beerenaus-
lese», «Trockenbeerenauslese», «Eiswein» eller
«Strohwein».»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1995.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 124 av 7.6.1995, s. 4, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/97 av 11. juli 1997 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgave av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 349 av 31.12.1994, s. 105.

(3) EFT nr. L 61 av 13.3.1993, s. 39.

(4) EFT nr. L 121 av 1.6.1995, s. 64.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1278/95

av 6. juni 1995

om tredje endring av forordning (EØF) nr. 586/93 om unntak fra visse
bestemmelser om innhold av flyktig syre i visse viner(*)

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 6. juni 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen


