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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 594/95
av den 17 mars 1995

om övergångsåtgärd i fråga om den totala syrahalten i bordsviner som
produceras i Spanien och Portugal och släpps ut på marknaden för konsumtion
i dessa medlemsstater under 1995

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av Anslutningsakten för Spanien och
Portugal ('), särskilt artikel 90 i denna, vars tillämpningstid
har förlängts till och med den 31 december 1995 genom
rådets förordning (EEG) nr 4007/87 (2), senast ändrad
genom förordning (EG) nr 497/95 (3), och
med beaktande av följande:

Ett bordsvin bör ha en total syrahalt av minst 4,5 gram
per liter, uttryckt som vinsyra, enligt punkt 13 i bilaga I i
rådets förordning (EG) nr 822/87 av den 16 mars 1987
om den gemensamma organisationen av marknaden för

vin (4), senast ändrad genom Anslutningsakten för Öster
rike, Finland och Sverige. I artikel 127 i Anslutningsakten
för Spanien och Portugal föreskrivs att bordsviner som
produceras i Spanien och släpps ut på marknaden för
konsumtion i den medlemsstaten till och med den 31

december 1990 får ha en total syrahalt på minst 3,5 gram
per liter. De förhållanden som möjliggör detta samman
hänger, förutom klimatförhållandena, med vinodlings
strukturen, som utvecklas relativt långsamt. Samma
förhållanden berättigar att åtgärden omfattar även Portu
gal.

Det finns anledning att undvika obalans på marknaden
för bordsviner i Spanien och Portugal och i detta syfte är
det lämpligt att föreskriva en avvikelse för dessa områden
vad beträffar den totala syrahalten för bordsviner som
produceras och släpps ut på marknaden för konsumtion

på deras territorium. I kommissionens förordning (EG) nr
557/94 0 beslutades om en avvikelse till och med den 31
december 1994. Av samma anledning är det lämpligt att

förlänga denna avvikelse och begränsa giltighetstiden till
den 31 december 1995.

Det är lämpligt att förutse ett gradvis närmande till den
totala syrahalten för bordsviner i de andra medlemssta
terna och av denna anledning är det lämpligt och till

räckligt att begränsa avvikelsen till zon B i områdena 6
och 7 som avses i artikel 1 i kommissionens förordning
(EG) nr 343/94 (6).

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för vin.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Bordsviner som produceras i zon B i område 6 och
område 7 som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr

343/94 och som släpps ut på marknaden för konsumtion
i Spanien och Portugal får ha en total syrahalt av minst
3,5 gram per liter, uttryckt som vinsyra, till och med den
31 december 1995.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 mars 1995.

Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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