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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2087/97
av 20. oktober 1997
om endring av forordning (EØF) nr. 822/87 om den felles
markedsordning for vin(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR 
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 43,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3) og
ut fra følgende betraktninger:
I artikkel 15 nr. 6 i rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av
16. mars 1987 om den felles markedsordning for vin(4) fastsettes
vilkårene for at medlemsstatene kan tillate bruk av eplesyre.
Dette stoffet er aldri blitt benyttet siden nevnte forordning trådte
i kraft, og det bør ikke lenger være tillatt å benytte det. Det bør
derfor slettes fra vedlegg VI til nevnte forordning.
I henhold til artikkel 17 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 822/87 er en
viss form for avsyrning tillatt bare i en overgangsfase. Forsøk
utført i medlemsstaten der metoden anvendes, har vist at den er
nyttig og viktig. Den bør tillates endelig.
I artikkel 45 i forordning 822/87 er det fastsatt at det skal innføres
en støtteordning for konsentrert druemost og konsentrert
rektifisert druemost når de benyttes til å øke alkoholstyrken.
Det er fastsatt en differensiert støtte for konsentrert rektifisert
druemost framstilt i vindyrkingssone C III. I henhold til nr. 2
annet ledd i nevnte artikkel får ordningen også anvendelse på
konsentrert rektifisert druemost som er produsert utenfor
vindyrkingssone C III i anlegg som hadde begynt med denne
produksjonen før 30. juni 1982. Denne utvidelsen ble tillatt fordi
det fantes anlegg utenfor sone C III som produserte most, og den
nye ordningen ville ha vært til skade for dem. Denne utvidelsen
er stadig berettiget i påvente av reformen av den felles
markedsordning for vin.
_____________
(*)

Denne rettsakten, kunngjort i EFT L 292 av 25.10.1997, s. 1, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 99/98 av 25. september 1998 om endring
av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for
handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT nr. C 214 av 16.7.1997, s. 11.

(2)

EFT C 304 av 6.10.1997.

(3)

Uttalelse avgitt 2. oktober 1997 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4)

EFT nr. L 84 av 27.3.1987, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1417/97 (EFT nr. L 196 av 24.7.1997, s. 10).

I artikkel 53 i forordning (EØF) nr. 822/87 er det fastsatt en
ordning for kontroll av inntaksprisene for druesaft og druemost
som omfattes av KN-kode 2009 60 og 2204 30. Denne ordningen
er ikke tilpasset den reelle markedssituasjonen for disse
produktene i mangel av representative importmarkeder i
medlemsstatene. Denne ordningen bør tilpasses for å gjøre det
mulig enten å foreta kontroll ved andre midler enn en fast
importverdi eller å beregne den faste importverdien på grunnlag
av produktpriser på eksportmarkedene i opprinnelsestredjestatene.
I vedlegg VI til forordning (EØF) nr. 822/87 er det fastsatt bruk
av animalsk albumin til klaring av most og vin. Det bør fastsettes
hvilke arter av albuminer som tillates brukt til klaring 
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I forordning (EØF) nr. 822/87 gjøres følgende endringer:
1)

I artikkel 15 nr. 6 utgår annet strekpunkt.

2)

I artikkel 17 nr. 3 utgår ordene «til 31. august 1997».

3)

I artikkel 45 nr. 2 skal annet ledd lyde:
«Den forbeholdte tildelingen nevnt i første ledd skal, når
den er vedtatt, også anvendes på konsentrert rektifisert
druemost som er produsert utenfor vindyrkingssonene
nevnt i dette ledd til og med utgangen av vinproduksjonsåret
1999/2000 i anlegg som hadde begynt denne produksjonen
før 30. juni 1982.».

4)

I artikkel 53 skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. For saft og most som hører inn under KN-kode 2009 60
og 2204 30, der anvendelsen av satsene i den felles tolltariff
avhenger av produktets importpris, skal den faktiske prisen
etterprøves enten ved kontroll av det enkelte parti eller ved
hjelp av en fast importpris som Kommisjonen skal beregne
på grunnlag av prisnoteringene på de samme produktene i
opprinnelsesstaten.
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I tilfelle den oppgitte inntaksprisen for det aktuelle parti er
høyere enn den faste importprisen, dersom den får
anvendelse, forhøyd med en margin som er vedtatt i samsvar
med nr. 3, og som ikke kan overstige den faste verdien med
mer enn 10 %, skal det gis en garanti som tilsvarer
importavgiftene, og som fastsettes på grunnlag av den faste
importverdien.
Dersom inntaksprisen for det aktuelle parti i tilfellet nevnt
i annet ledd ikke oppgis, avhenger anvendelsen av den felles
tolltariff av den faste importprisen eller av anvendelsen av
relevante bestemmelser i tollovgivningen på vilkår som skal
fastsettes i samsvar med nr. 3.
3.

Gjennomføringsreglene for denne artikkel skal vedtas etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 83. Disse reglene skal
særlig gjelde fastsettelse av kriterier for å avgjøre hvilken
kontrollordning som skal få anvendelse, og hvilke faktorer
som skal tas i betraktning ved beregning av de faste
importverdiene.».

5)
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I vedlegg VI nr. 3 skal bokstav k) lyde:
«k) bruk av vinsyre til syrning på vilkårene nevnt i artikkel
21 og 23,».

6)

I vedlegg VI nr. 1 bokstav j) fjerde strekpunkt og nr. 3
bokstav m) fjerde strekpunkt endres «animalsk albumin»
til «eggalbumin og/eller laktalbumin».
Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Artikkel 1 nr. 3 får anvendelse fra 1. september 1997.
Artikkel 1 nr. 4 får anvendelse fra 1. juli 1997.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Luxembourg, 20. oktober 1997.
For Rådet
F. BODEN
Formann
_____________

