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VERORDENING (EG) Nr. 158/97 VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 1997

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2482/95 tot vaststelling van
bepaalde overgangsmaatregelen voor Oostenrijk in de sector gedistilleerde
dranken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland
en Zweden, en met name op artikel 149, lid 1 ,

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2482/95 wordt
vervangen door:
„Artikel 1

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1576/ 89 van de Raad van
29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voor
schriften betreffende de definitie, de aanduiding en de
aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken ('), laatstelijk
gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk,
Finland en Zweden, en met name op artikel 14,
Overwegende dat Oostenrijk bij Verordening (EG) nr.
2482/95 van de Commissie (2) is gemachtigd om voor een
aanvullende overgangsperiode van één jaar sommige, op
basis van bepaalde bessen bereide vruchten-eaux-de-vie
met een maximumgehalte aan methylalcohol van 1 500 g
per hectoliter zuivere alcohol te produceren en in de
handel te brengen; dat deze verlenging van de overgangs
maatregelen was toegestaan in afwachting van een gron
diger evaluatie van de mogelijkheden om het methanolge
halte van deze producten te verlagen teneinde voor de
betrokken producten definitieve maximumgehalten te
kunnen vaststellen; dat de eerste resultaten van een derge
lijke evaluatie die thans beschikbaar zijn, nog ontoerei
kend zijn om definitieve maxima voor het methanolge
halte in deze producten te kunnen vaststellen; dat het
daarom dienstig is de bestaande overgangsmaatregelen
voor de betrokken producten een laatste maal voor één
jaar te verlengen om over meer eenduidige resultaten van
de evaluatie te kunnen beschikken ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Uitvoeringscomité voor gedistilleerde dranken,

De in bijlage XV, deel VII, onder B, punt IV, eerste
streepje, van de Toetredingsakte bedoelde overgangs
maatregelen worden verlengd tot en met 31 december
1997 voor wat de bereiding en de afzet betreft van

vruchten-eaux-de-vie die in Oostenrijk zijn bereid en
die aan het bepaalde in artikel 1 , lid 4, van Verorde

ning (EEG) nr. 1576/89 voldoen , voor zover zij zijn
bereid op basis van de volgende vruchten :
— rode en zwarte bessen (Ribes species),
— frambozen (Rubus idaeus L.),
— braambessen (Rubus fruticosus L.),

— lijsterbessen (Sorbus aucuparia),
— vlierbessen (Sambucus nigra).

De producten die zich op laatsgenoemde datum nog
in het stadium van de verkoop aan de eindverbruiker
bevinden, mogen worden afgezet totdat de voorraad is
uitgeput ".
Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1997.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 1997.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
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