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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 716/2001,
10. aprill 2001,
millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2789/1999, millega sätestatakse lauaviinamarjade
turustusstandard
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määrust (EÜ)
nr 2200/96 puu- ja köögiviljaturu ühise korralduse kohta, (1)
viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2826/2000, (2) eriti selle
artikli 2 lõiget 2,

“Kuni 1 kg netomassiga väikestes tarbijapakendites viinamarjade puhul sordi ja päritolu ühtlikkust ei nõuta.”
3. V jaotise (Esitlusviisi nõuded) A osa (Ühtlikkus) kolmanda
lõigu järele lisatakse järgmine lõik:
““Chasselas” sordi puhul on dekoratiivotstarbel lubatud eri
värvi kobarad samas pakendis.”

ning arvestades järgmist:
(1)

2. V jaotise (Esitlusviisi nõuded) A osas (Ühtlikkus) asendatakse
teine lõik järgmisega:

Komisjoni 22. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ)
nr 2789/1999 (millega sätestatakse lauaviinamarjade
turustusstandard) (3) lisas on ette nähtud lauaviinamarjade suurust, esitlusviisi ja märgistamist käsitlevad sätted.

4. VI jaotise (Märgistamisnõuded) B osale (Toote liik) lisatakse
järgmine taane:
“— vajaduse korral “kasvatatud katmikalal”.”

(2)

(3)

(4)

Maailmaturu läbipaistvuse tagamiseks tuleks kõnealuseid
sätteid muuta. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni poolt
soovitatud lauaviinamarjade standardit on hiljuti
muudetud eesmärgiga lubada igasse lauaviinamarjade
pakendisse panna “Chasselas rouge” ja “Chasselas blanc”
sordi viinamarju segamini, näha ette erimärgistus
katmikalal kasvatatud viinamarjadele, mille suhtes kohaldatakse erieeskirju suuruse osas, ning selgitada teatavaid
sätteid väikeste tarbijapakendite kohta.
Mitme uue sordi toodang suureneb. Kõnealused sordid
tuleks seepärast lisada ühenduse lauaviinamarjade standardi lisas esitatud loetellu kas suureviljaliste või väikeseviljaliste sortidena.
Käesoleva määruse ettenähtud meetmed on kooskõlas
värske puu- ja köögivilja korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 2789/1999 lisa muudetakse järgmiselt.
1. III jaotise (Suurusnõuded) neljas lõik asendatakse järgmisega:
“Kõikide klasside puhul: igas kuni 1 kg tarbijapakendis on
lubatud nimetatud kaalu saavutamiseks üks miinimumkaalust kergem kobar, kui see vastab kõikidele muudele kõnealuse klassi nõuetele.”
(1) EÜT L 297, 21.11.1996, lk 1.
(2) EÜT L 328, 23.12.2000, lk 2.
(3) EÜT L 336, 29.12.1999, lk 13.

5. Liite punkti 2 alapunktile a (Suureviljalised viinamarjasordid)
lisatakse järgmised sordid:
“Danuta” pärast sorti “Danlas”,
“Isa” pärast sorti “ Imperial Napoleon”,
“Ora” pärast sorti “Olivette noire”,
“Prima” pärast sorti “Planta Nova”.
6. Liite punkti 2 alapunktile b (Väikeseviljalised viinamarjasordid) lisatakse sort “Exalta” pärast sorti “Delizia di Vaprio”.
7. IV jaotise (Hälbeid käsitlevad nõuded) B osa asendatakse
järgmise tekstiga:

“B. Suurushälbed

i) Ekstraklass ja I klass
10 % viinamarjakobarate kaalust ei vasta asjaomase
klassi suurusnõuetele, kuid vastab vahetult järgneva
klassi nõuetele.
ii) II klass
10 % viinamarjakobarate kaalust ei vasta asjaomase
klassi suurusnõuetele, kuid kobarad kaaluvad vähemalt 75 g.”
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Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse selle jõustumise päevale järgneva kuu esimesest päevast.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 10. aprill 2001
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Franz FISCHLER

