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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1622/2000 VAN DE COMMISSIE
van 24 juli 2000
tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt, en tot instelling van een communautaire regeling
inzake oenologische procédés en behandelingen

nr. 2240/89 (10), (EEG) nr. 3220/90 (11), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1477/99 (12), (EEG)
nr. 586/93 (13), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 693/96 (14), (EG) nr. 3111/93 (15), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 693/98 (16) en (EG)
nr. 1128/96 (17).

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van
17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van
de wijnmarkt (1), inzonderheid op de artikelen 42, 44, 45, 46
en 80,

(3)

In deze communautaire regeling moeten de geldende
voorschriften worden opgenomen en op de nieuwe
bepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 worden afgestemd. Daarnaast moeten de betrokken voorschriften worden aangepast om het geheel samenhangender en eenvoudiger te maken en om bepaalde
leemten aan te vullen, zodat op dit gebied een sluitende
Gemeenschapsregeling tot stand komt. Bovendien moeten bepaalde voorschriften gepreciseerd worden om de
rechtszekerheid bij de toepassing ervan te vergroten.

(4)

Bovendien moeten ter vereenvoudiging van de betrokken regelgeving uitsluitend de door de Raad in Verordening (EG) nr. 1493/1999 uitdrukkelijk genoemde uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld. Voor het overige moeten de uit de artikelen 28 en volgende van het
Verdrag voortvloeiende voorschriften volstaan om het
vrije verkeer van wijnbouwproducten, wat het oenologische aspect betreft, mogelijk te maken.

(5)

Daarnaast dient gepreciseerd te worden dat deze regeling
bijzondere voorschriften op andere gebieden onverlet
laat. Dergelijke bijzondere voorschriften kunnen met
name in het kader van het levensmiddelenrecht van
toepassing zijn of worden ingevoerd.

Overwegende hetgeen volgt:
( 1)

In hoofdstuk I van titel V van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 en in verscheidene bijlagen bij die verordening worden algemene voorschriften vastgesteld inzake oenologische behandelingen en procédés en wordt
voor het overige verwezen naar door de Commissie vast
te stellen uitvoeringsbepalingen.

( 2)

Tot de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1493/1999
waren deze voorschriften over een groot aantal Gemeenschapsverordeningen versnipperd, zodat het zowel voor
de marktdeelnemers in de Gemeenschap als voor met de
toepassing van de Gemeenschapsvoorschriften belaste
overheden dienstig is al deze voorschriften in een
communautaire regeling inzake oenologische procédés
en behandelingen samen te brengen en de desbetreffende
verordeningen in te trekken, namelijk de Verordeningen
van de Commissie (EEG) nr. 1618/70 (2), (EEG) nr. 1972/
78 (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 45/80 (4), (EEG) nr. 2394/84 (5), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 2751/86 (6), (EEG) nr. 305/
86 (7), (EEG) nr. 1888/86 (8), (EEG) nr. 2202/89 (9), (EEG)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)

PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.
PB L 175 van 8.8.1970, blz. 17.
PB L 226 van 17.8.1978, blz. 11.
PB L 7 van 11.1.1980, blz. 12.
PB L 224 van 21.8.1984, blz. 8.
PB L 253 van 5.9.1986, blz. 11.
PB L 38 van 13.2.1986, blz. 13.
PB L 163 van 13.6.1986, blz. 19.
PB L 209 van 21.7.1989, blz. 31.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

PB L 215 van 26.7.1989, blz. 16.
PB L 308 van 8.11.1990, blz. 22.
PB L 171 van 7.7.1999, blz. 6.
PB L 61 van 13.3.1993, blz. 39.
PB L 97 van 18.4.1996, blz. 17.
PB L 278 van 11.11.1993, blz. 48.
PB L 96 van 28.3.1998, blz. 17.
PB L 150 van 25.6.1996, blz. 13.
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(6)

Op grond van artikel 42, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 mogen ook andere druiven dan die van
rassen die in de overeenkomstig artikel 19 opgestelde
indeling als wijndruivenras zijn ingedeeld, of daaruit
verkregen producten, in de Gemeenschap worden gebruikt voor de bereiding van de in dat lid genoemde
producten. De lijst van rassen waarvoor deze uitzondering geldt, moet worden opgesteld.

(7)

Op grond van bijlage V bij Verordening (EG)
nr. 1493/1999 moet de lijst worden opgesteld van de in
bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitslikeurwijnen
(v.l.q.p.r.d.) waarvoor specifieke productievoorschriften
mogen worden toegepast. Om de producten gemakkelijker te kunnen identificeren en het intracommunautaire
handelsverkeer te vergemakkelijken, moet de aanduiding
van het product, zoals vastgesteld in de Gemeenschapswetgeving of eventueel in de nationale wetgeving, worden vermeld.

(8)

Op grond van bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 1493/1999 moeten ook de gebruikslimieten en voorwaarden voor bepaalde stoffen worden vastgesteld.

(9)

Aan de hand van de nu beschikbare technische en
wetenschappelijke gegevens over de toevoeging van
lysozym, vooral over de kenmerken, uit een oogpunt
van kwaliteit en volksgezondheid, van de hiermee behandelde wijn, is het niet mogelijk definitieve maximumdoses voor deze nieuwe behandeling vast te stellen.
Daarom mag deze behandeling voorlopig niet worden
toegestaan en moeten in het volgende wijnoogstjaar
eerst aanvullende proefnemingen worden gedaan.

(10) Op grond van artikel 44 van Verordening (EEG)
nr. 337/79 (1), zoals gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3307/85 (2), is met ingang van 1 september 1986 het
maximaal toegestane totale zwaveldioxidegehalte van
wijn andere dan mousserende wijn, likeurwijn en een
aantal kwaliteitswijnen, met 15 mg per liter verlaagd.
Om bij de afzet van die wijn moeilijkheden als gevolg
van deze wijziging in de productievoorschriften te
voorkomen, werd toegestaan dat na deze datum wijn
van oorsprong uit de Gemeenschap, met uitzondering
van Portugal, die vóór die datum geproduceerd was, en
gedurende een overgangsperiode van één jaar na die
datum wijn van oorsprong uit derde landen en uit
Portugal, voor rechtstreekse menselijke consumptie
werd aangeboden, wanneer het totale zwaveldioxidegehalte in overeenstemming was met de vóór 1 september
1986 geldende voorschriften van de Gemeenschap, en,
in voorkomend geval, met de vóór die datum geldende
Spaanse voorschriften. Deze maatregel moet worden
verlengd, omdat er nog voorraden van die wijn kunnen
zijn.

(1) PB L 54 van 5.3.1979, blz. 1.
(2) PB L 367 van 31.12.1985, blz. 39.
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(11) Krachtens de artikelen 12 en 16 van Verordening (EEG)
nr. 358/79 (3) is met ingang van 1 september 1986 het
maximaal toegestane totale zwaveldioxidegehalte van
mousserende wijn, mousserende kwaliteitswijn en in
bepaalde gebieden voortgebrachte mousserende kwaliteitswijn met 15 mg per liter verlaagd. Op grond van
artikel 22, eerste alinea, van Verordening (EEG)
nr. 358/79 mocht mousserende wijn van oorsprong uit
de Gemeenschap, met uitzondering van Portugal, zolang
de voorraad strekte, worden afgezet, voor zover deze
bereid was overeenkomstig het bepaalde in Verordening
(EEG) nr. 358/79 in de vóór 1 september 1986 geldende
versie. Voor ingevoerde mousserende wijn en voor
mousserende wijn van oorsprong uit Spanje en Portugal
die vóór 1 september 1986 bereid is, moeten overgangsbepalingen worden vastgesteld om moeilijkheden bij de
afzet van deze producten te voorkomen. Ook moet
worden toegestaan dat deze producten gedurende een
overgangsperiode na die datum worden aangeboden,
wanneer het totale zwaveldioxidegehalte ervan in overeenstemming is met de vóór 1 september 1986 geldende
communautaire voorschriften.

(12) In bijlage V, punt B.1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 wordt het gehalte aan vluchtige zuren
voor wijn vastgesteld. Voor bepaalde v.q.p.r.d.’s en
bepaalde tafelwijnen met een geografische aanduiding of
een totaal alcoholvolumgehalte van ten minste 13 %,
kunnen echter uitzonderingen worden toegestaan. Een
aantal wijnen uit Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië,
Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk die tot deze
categorieën behoren, hebben wegens de bijzondere
bereidingsmethode en het hoge alcoholgehalte, een
hoger gehalte aan vluchtige zuren dan in de genoemde
bijlage V is bepaald. Voor die wijnen moet van punt B.1
van de genoemde bijlage V worden afgeweken, om
hun verdere bereiding mogelijk te maken volgens de
traditionele methoden waardoor zij hun kenmerkende
eigenschappen verkrijgen.

(13) Overeenkomstig bijlage V, punt D.3, van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 moeten de wijngebieden worden
aangegeven waar toevoeging van sacharose van oudsher
geschiedt overeenkomstig de op 8 mei 1970 geldende
wetgeving.

(14) Door de beperkte schaal van de wijnbouw in het
Groothertogdom Luxemburg kunnen de bevoegde instanties alle partijen wijn stelselmatig door middel van
analyses controleren. Zolang deze toestand blijft bestaan,
behoeft een voorgenomen verrijking niet te worden
gemeld.

(3) PB L 54 van 5.3.1979, blz. 130.
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(15) Op grond van bijlage V, punt G.5, van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 moet elke verrijking, aanzuring en
ontzuring bij de bevoegde autoriteiten worden gemeld.
Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden suiker, geconcentreerde en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost
welke in het bezit zijn van de natuurlijke of rechtspersonen die deze bewerkingen uitvoeren. Deze meldingen
hebben ten doel een controle op de betrokken bewerkingen mogelijk te maken. Het is derhalve noodzakelijk dat
de meldingen worden gericht aan de bevoegde autoriteit
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de bewerking zal plaatsvinden, dat deze meldingen zo nauwkeurig
mogelijk zijn en dat zij binnen een termijn die voor
een doeltreffende controle geschikt is bij de bevoegde
autoriteit binnenkomen wanneer het een verhoging van
het alcoholgehalte betreft. Bij aanzuring of ontzuring is
een controle achteraf voldoende. Om deze redenen
en voor een vlottere administratie dient te worden
toegestaan dat de meldingen, behalve de eerste van het
wijnoogstjaar, in de vorm van een bijwerking van de
regelmatig door de bevoegde autoriteit gecontroleerde
registers geschieden.
(16) In bijlage V, punt F.1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 worden voorschriften voor het verzoeten
van wijn vastgesteld. Deze voorschriften hebben met
name betrekking op tafelwijn. Overeenkomstig bijlage VI, punt G.2, van die verordening gelden zij ook voor
v.q.p.r.d.
(17) Het verzoeten van wijn mag niet leiden tot een verrijking
boven de in bijlage V, punt C, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 aangegeven grenzen. Met het oog daarop
zijn bijzondere voorschriften vastgesteld in bijlage V,
punt F.1, van die verordening. Bovendien zijn controlemaatregelen onontbeerlijk om de inachtneming van de
betrokken voorschriften te waarborgen.
(18) Met name met het oog op de doelmatigheid van de
controles is het dienstig dat het verzoeten uitsluitend in
het productiestadium of in een stadium dat zo dicht
mogelijk bij dat van de productie ligt, wordt uitgevoerd.
Derhalve moet het verzoeten tot het productie- en het
groothandelsstadium worden beperkt.
(19) De controle-instantie moet van tevoren worden gewaarschuwd dat de bewerking zal plaatsvinden. Hiertoe dient
te worden bepaald dat eenieder die van plan is wijn te
verzoeten, de controle-instantie daarvan middels een
schriftelijke melding in kennis stelt. Er kan echter
een soepeler regeling worden getroffen wanneer het
verzoeten gewoonlijk of voortdurend door een bepaalde
onderneming wordt verricht.
(20) Deze melding heeft ten doel een controle op de betrokken bewerking mogelijk te maken. Derhalve moeten de
meldingen worden gericht aan de bevoegde autoriteit
van de lidstaat waar de bewerking plaatsvindt, moeten
zij zo nauwkeurig mogelijk zijn en moeten zij vóór de
bewerking in het bezit van de bevoegde instantie zijn.
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(21) Voor een doelmatige controle moeten de hoeveelheden
druivenmost of geconcentreerde druivenmost die vóór
het verzoeten in het bezit van de betrokkenen zijn,
worden aangegeven. Deze aangifte heeft echter slechts
waarde indien zij gekoppeld is aan de verplichting tot
het voeren van een boekhouding van de ontvangen
en afgeleverde hoeveelheden producten die voor de
bewerking gebruikt worden.
(22) Ter voorkoming van het gebruik van sacharose voor het
verzoeten van likeurwijn dient te worden toegestaan
dat hiervoor naast geconcentreerde druivenmost, ook
gerectificeerde geconcentreerde druivenmost wordt gebruikt.
(23) Versnijding is een algemeen gangbaar oenologisch procédé waarvoor, wegens de gevolgen die het kan hebben,
regels moeten worden vastgesteld, met name om misbruik te voorkomen.
(24) Het versnijden bestaat erin wijnen of most van verschillende herkomst of van verschillende categorieën te
vermengen.
(25) Voor wijnen en most uit eenzelfde wijnbouwgebied van
de Gemeenschap of eenzelfde productiegebied van een
derde land is de aanduiding van de geografische herkomst of van het wijnstokras van groot belang voor de
handelswaarde van deze producten. Derhalve moet ook
als versnijding worden beschouwd de vermenging van
wijnen of van most van druiven uit eenzelfde gebied,
maar uit verschillende geografische delen daarvan, alsmede de vermenging van wijnen of van most van
druiven van verschillende wijnstokrassen of oogstjaren
wanneer aanduidingen dienaangaande zijn opgenomen
in de omschrijving van het uit deze bewerking verkregen
product.
(26) Op grond van artikel 42, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is het versnijden van witte tafelwijn met
rode tafelwijn in principe verboden, maar van deze regel
mag worden afgeweken in gebieden waar deze werkwijze
van oudsher gebruikelijk is.
(27) Met het oog op deze afwijking moeten bijzondere
uitvoeringsbepalingen voor Spanje worden vastgesteld,
waarbij rekening gehouden wordt met de structuur van
de wijnbouw en het consumptiegedrag, dat slechts
langzaam verandert.
(28) Om de mogelijkheid tot versnijding van witte en rode
tafelwijn te beperken tot dit land, waar deze afwijking
moet worden toegestaan, moet gegarandeerd worden
dat de door dit procédé verkregen wijn niet buiten
Spanje verbruikt kan worden.
(29) De lidstaten moet worden toegestaan voor een bepaalde
duur en bij wijze van proef oenologische procédés of
behandelingen toe te passen die niet vermeld zijn in
Verordening (EG) nr. 1493/1999.
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(30) In artikel 46, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
is het gebruik voorgeschreven van analysemethoden
waarmee de samenstelling van de in artikel 1 van die
verordening bedoelde producten kan worden bepaald en
van voorschriften waardoor kan worden vastgesteld of
deze producten behandelingen hebben ondergaan die in
strijd zijn met de toegelaten oenologische procédés.
(31) In bijlage VI, punt J.1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 wordt een analytisch onderzoek voorgeschreven dat ten minste betrekking heeft op de waarden
van de in punt J.3 van die bijlage opgesomde kenmerkende factoren van de betrokken v.q.p.r.d.
(32) Om de gegevens op de documenten betreffende de
producten te kunnen controleren, moeten uniforme
analysemethoden worden vastgesteld zodat nauwkeurige en vergelijkbare gegevens worden verkregen. Deze
methoden moeten derhalve verplicht worden gesteld
voor elke handelstransactie en elke controle. Met het oog
op de controles en gezien de beperkte mogelijkheden van
de handel moet echter nog voor een korte tijd de
toepassing van een aantal gangbare werkwijzen worden
toegestaan waarmee de verlangde relevante waarden snel
en met voldoende zekerheid kunnen worden verkregen.
(33) De communautaire analysemethoden in de wijnsector
zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2676/90 van
de Commissie (1). Wegens de deugdelijkheid van de
daarin beschreven methoden moet deze verordening
van kracht blijven, met uitzondering van de daarin
beschreven gebruikelijke methoden die na verloop van
tijd zullen wegvallen.
(34) Overeenkomstig artikel 80 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 kunnen maatregelen worden vastgesteld
ter vergemakkelijking van de overgang naar de in die
verordening vastgestelde regelingen. Van deze mogelijkheid moet gebruik worden gemaakt om te voorkomen
dat marktdeelnemers die in het bezit zijn van belangrijke
voorraden in die verordening bedoelde producten, aanzienlijke verliezen zouden leiden.
(35) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor wijn,
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Deze regeling omvat de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 met name die betreffende de bij de
wijnbereiding gebruikte producten (titel I) en de door de
Gemeenschap toegelaten oenologische behandelingen en procédés (titels II en III).

TITEL I

VOORSCHRIFTEN VOOR BEPAALDE CATEGORIEËN
DRUIVEN EN DRUIVENMOST
Artikel 2
Gebruik van druiven van bepaalde niet-toegelaten rassen
1.
De bereiding van wijn uit druiven van rassen die
uitsluitend als tafeldruivenras zijn ingedeeld, is verboden.
2.
In afwijking van artikel 42, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 mogen in de Gemeenschap druiven van de in
bijlage I vermelde rassen worden gebruikt voor de bereiding
van de in dat lid genoemde producten.
Artikel 3
Gebruik van bepaalde producten die niet het natuurlijke
alcohol-volumegehalte bezitten voor de productie van
mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuur
is toegevoegd of parelwijn waaraan koolzuur is toegevoegd
De jaren waarin producten uit de wijnbouwzones A en B
die wegens slechte weersomstandigheden niet het voor de
betrokken wijnbouwzone vastgestelde minimumalcohol-volumegehalte bezitten, onder de in artikel 44, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bepaalde voorwaarden gebruikt
mogen worden voor de productie van mousserende wijn,
mousserende wijn waaraan koolzuur is toegevoegd of parelwijn waaraan koolzuur is toegevoegd, zijn vastgesteld in
bijlage II.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 4
Artikel 1
Inhoud van de verordening
Onverminderd de algemene bepalingen op het gebied van het
levensmiddelenrecht, zijn de voorschriften van de Gemeenschap inzake oenologische behandelingen en procédés die
welke zijn vastgesteld in hoofdstuk I van titel V van Verordening (EG) nr. 1493/1999 en in de bijlagen bij die verordening,
alsmede in deze regeling.
(1) PB L 272 van 3.10.1990, blz. 1.

Gebruik van druivenmost van bepaalde druivenrassen
voor de bereiding van aromatische mousserende kwaliteitswijn en aromatische v.m.q.p.r.d., alsmede afwijkingen
daarvan
(1) De lijst van druivenrassen waarvan de druivenmost of
de gedeeltelijk gegiste druivenmost gebruikt moet worden
voor de cuvée voor de bereiding van aromatische mousserende
kwaliteitswijn en aromatische v.m.q.p.r.d. overeenkomstig
bijlage V, punt I.3, onder a), en bijlage VI, K.10, onder a), van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 is opgenomen in bijlage III A.

31.7.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(2) De in bijlage V, punt I.3, onder a), en bijlage VI,
punt K.10, onder a), van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde afwijkingen betreffende druivenrassen en producten
voor de samenstelling van de cuvée zijn vastgesteld in bijlage III B.

—
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die verkregen zijn uit druiven die geoogst zijn in de
onderstaande wijnbouwgebieden van het noordelijke gedeelte van wijnbouwzone A:
—

Ahr,

—

Rheingau,

—

Mittelrhein,

—

Mosel-Saar-Ruwer,

—

Nahe,

—

Rheinhessen,

—

Rheinpfalz,

—

Moselle luxembourgeoise.

TITEL II

OENOLOGISCHE PROCÉDÉS EN BEHANDELINGEN

HOOFDSTUK I
MAXIMA EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN
BEPAALDE VOOR DE WIJNBEREIDING TOEGESTANE STOFFEN

Artikel 5
Artikel 9

Grenswaarden voor het gebruik van bepaalde stoffen
De in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 bepaalde
stoffen die voor de wijnbereiding zijn toegestaan, mogen
slechts binnen de in bijlage IV aangegeven grenswaarden
worden gebruikt.
Artikel 6
Polyvinylpolypyrrolidon
Het gebruik van polyvinylpolypyrrolidon overeenkomstig bijlage IV, punt 1, onder p), en punt 3, onder y), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 is slechts toegestaan wanneer de stof
beantwoordt aan de voorschriften en zuiverheidseisen van
bijlage V.
Artikel 7
Calciumtartraat
Het gebruik van calciumtartraat overeenkomstig bijlage IV,
punt 3, onder v), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 om het
neerslaan van wijnsteen te bevorderen, is slechts toegestaan
wanneer de stof beantwoordt aan de voorschriften van bijlage VI.

Hars van Aleppo-pijnbomen
Het gebruik van hars van Aleppo-pijnbomen overeenkomstig
bijlage IV, punt 1, onder n), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is slechts toegestaan ter verkrijging van „retsina”-tafelwijn. Dit oenologische procédé mag uitsluitend
worden toegepast:
—

op het geografische grondgebied van Griekenland;

—

op druivenmost die is verkregen uit druiven waarvan de
rassen met het productie- en het wijnbereidingsgebied in
de op 31 december 1980 geldende Griekse voorschriften
zijn bepaald,

—

door toevoeging van een hoeveelheid hars van ten
hoogste 1 000 gram per hectoliter behandeld product, en
vóór de gisting, of voor zover het effectieve alcoholvolumegehalte niet hoger is dan een derde van het totale
alcohol-volumegehalte, gedurende de gisting.

Indien Griekenland voornemens, de in het tweede streepje
genoemde voorschriften te wijzigen, stelt het de Commissie
daarvan in kennis. Wanneer de Commissie niet binnen twee
maanden na deze kennisgeving reageert, mag Griekenland de
betrokken wijzigingen doorvoeren.

Artikel 8
Artikel 10
Wijnsteenzuur
Het gebruik van wijnsteenzuur overeenkomstig bijlage IV,
punt 3, onder m), en punt 3, onder l), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is slechts toegestaan voor producten:
—

die verkregen zijn uit druiven van de wijnstokrassen
Elbling en Riesling, en

Betaglucanase
Het gebruik van betaglucanase overeenkomstig bijlage IV,
punt 1, onder j), en punt 3, onder m), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 is slechts toegestaan wanneer deze stof
beantwoordt aan de voorschriften van bijlage VII.
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Artikel 11

Artikel 14

Melkzuurbacteriën

Calciumfitaat

Het gebruik van melkzuurbacteriën overeenkomstig bijlage IV,
lid 1, onder q), en punt 3, onder z), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is slechts toegestaan wanneer zij beantwoorden
aan de voorschriften van bijlage VIII.

Artikel 12

Het gebruik van calciumfitaat overeenkomstig bijlage IV, lid 3,
onder p), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is slechts
toegestaan indien de bedoelde behandelingen worden uitgevoerd onder toezicht van een oenoloog of een technicus die is
erkend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar
deze behandeling plaatsvindt en wiens verantwoordelijkheid
eventueel door de betrokken lidstaat nader is bepaald.

Ionenwisselende harsen

Na de behandeling met calciumfitaat moeten in wijn sporen
van ijzer aanwezig zijn.

De ionenwisselende harsen die overeenkomstig bijlage IV,
punt 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 gebruikt mogen worden, zijn sulfonzuur- of ammoniumgroepen
bevattende copolymeren van styreen of van divinylbenzeen.
Zij moeten in overeenstemming zijn met de voorschriften van
Richtlijn 89/109/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in aanraking te komen (1) en met de communautaire en nationale voorschriften die ter uitvoering van deze
richtlijn zijn vastgesteld. Bovendien mogen zij bij de controle
aan de hand van de in bijlage IX beschreven analysemethode
in ieder van de genoemde oplosmiddelen niet meer dan 1 mg/l
organische stoffen afgeven. De regeneratie ervan moet worden
verricht met stoffen die voor de bereiding van levensmiddelen
zijn toegelaten.
Deze stoffen mogen slechts worden gebruikt onder toezicht
van een oenoloog of een technicus en in installaties, erkend
door de autoriteiten van de lidstaat waar de harsen worden
gebruikt. Deze autoriteiten bepalen de taak en de verantwoordelijkheid van de erkende oenologen en technici.

Voor de controle op het gebruik van het in dit artikel bedoelde
product gelden de door de lidstaten vastgestelde bepalingen.

Artikel 15
DL-wijnsteenzuur
Het gebruik van D-L-wijnsteenzuur overeenkomstig bijlage IV,
lid 3, onder s), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is slechts
toegestaan indien de bedoelde behandelingen worden uitgevoerd onder toezicht van een oenoloog of een technicus die is
erkend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar
deze behandeling plaatsvindt en wiens verantwoordelijkheid
eventueel door de betrokken lidstaat nader is bepaald.
Voor de controle op het gebruik van het in dit artikel bedoelde
product gelden de door de lidstaten vastgestelde bepalingen.

Artikel 16
Artikel 13
Behandeling door elektrodialyse
Kaliumferrocyanide
Het gebruik van kaliumferrocyanide overeenkomstig bijlage IV, lid 3, onder p), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is
slechts toegestaan indien deze behandelingen worden uitgevoerd onder toezicht van een oenoloog of een technicus die is
erkend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar
deze behandeling plaatsvindt en wiens verantwoordelijkheid
eventueel door de betrokken lidstaat nader is bepaald.
Na de behandeling met kaliumferrocyanide moeten in wijn
sporen van ijzer aanwezig zijn.
Voor de controle op het gebruik van het in dit artikel bedoelde
product gelden de door de lidstaten vastgestelde bepalingen.
(1) PB L 40 van 11.2.1989, blz. 38.

Behandeling door elektrodialyse overeenkomstig bijlage IV,
punt 4, onder b), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 om de
wijnsteen in wijn te stabiliseren, is slechts toegestaan wanneer
deze plaatsvindt overeenkomstig de voorschriften van bijlage X. Dit procédé mag uitsluitend voor tafelwijn worden
aangewend tot en met 31 juli 2001.

Artikel 17
Urease
Het gebruik van urease overeenkomstig bijlage IV, punt 4,
onder c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 om het ureamgehalte van de wijn te verlagen, is slechts toegestaan wanneer
deze beantwoordt aan de voorschriften en zuiverheidseisen
van bijlage XI.
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Artikel 18
Toevoer van zuurstof
Voor de toevoer van zuurstof overeenkomstig bijlage IV,
punt 4, onder a), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 moet
zuivere gasvormige zuurstof worden gebruikt.

HOOFDSTUK II
BIJZONDERE MAXIMA EN VOORWAARDEN

Artikel 19
Zwaveldioxidegehalte
1.
De wijzigingen in de lijst van wijnen in bijlage V,
punt A.2, bij Verordening (EG) nr. 1493/1999 zijn aangegeven
in bijlage XII.

3.
Zolang de voorraad strekt, mag vóór 1 september 1987
uit derde landen en uit Portugal in de Gemeenschap ingevoerde
mousserende wijn voor rechtstreekse menselijke consumptie
worden aangeboden, voor zover het totale zwaveldioxidegehalte, al naar het geval, niet hoger is dan:
—

250 milligram per liter voor mousserende wijn;

—

200 milligram per liter voor mousserende kwaliteitswijn.

Bovendien mag, zolang de voorraad strekt, voor rechtstreekse
menselijke consumptie in het land van productie en voor
uitvoer naar derde landen worden aangeboden:
—

vóór 1 september 1986 geproduceerde wijn van oorsprong uit Spanje, waarvan het totaalgehalte aan zwaveldioxyde niet hoger ligt dan het bij de vóór die datum
geldende Spaanse bepalingen vastgestelde gehalte;

—

vóór 1 januari 1991 geproduceerde wijn van oorsprong
uit Portugal, waarvan het totaalgehalte aan zwaveldioxyde
niet hoger ligt dan het bij de vóór die datum geldende
Portugese bepalingen vastgestelde gehalte.

2.
Voor rechtstreekse consumptie mogen, zolang de voorraad strekt, worden aangeboden:
—

vóór 1 september 1986 geproduceerde wijn van oorsprong uit de Gemeenschap, behalve Portugal, andere dan
mousserende wijn en likeurwijn, alsmede

—

vóór 1 september 1987 in de Gemeenschap ingevoerde
wijn van oorsprong uit derde landen en uit Portugal,
andere dan mousserende wijn en likeurwijn,

waarvan het totale zwaveldioxidegehalte wanneer hij voor
rechtstreekse menselijke consumptie wordt aangeboden, niet
hoger is dan:
a)

175 milligram per liter voor rode wijn;

b)

225 milligram per liter voor witte wijn en roséwijn;

c)

in afwijking van de punten a) en b) ten aanzien van
wijn met een gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in
invertsuiker, van ten minste 5 gram per liter, 225 milligram per liter voor rode wijn en 275 milligram per liter
voor witte wijn en roséwijn.

Bovendien mag, zolang de voorraad strekt, voor rechtstreekse
menselijke consumptie in het land van productie en voor
uitvoer naar derde landen worden aangeboden:
—

—

vóór 1 september 1986 geproduceerde wijn van oorsprong uit Spanje, waarvan het totaalgehalte aan zwaveldioxyde niet hoger ligt dan het bij de vóór die datum
geldende Spaanse bepalingen vastgestelde gehalte;
vóór 1 januari 1991 geproduceerde wijn van oorsprong
uit Portugal, waarvan het totaalgehalte aan zwaveldioxyde
niet hoger ligt dan het bij de vóór die datum geldende
Portugese bepalingen vastgestelde gehalte.
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Artikel 20

Gehalte aan vluchtige zuren
De wijnen waarvoor overeenkomstig bijlage V, punt B.3, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 afwijkingen van het maximumgehalte aan vluchtige zuren worden vastgesteld, zijn
vermeld in bijlage XIII.

Artikel 21

Gebruik van calciumsulfaat in likeurwijn
De in bijlage V, punt J.4, onder b), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde afwijkingen inzake het gebruik van
calciumsulfaat mogen slechts de volgende Spaanse wijnen
betreffen:
a)

„vino generoso”, zoals omschreven in bijlage VI, punt L.8,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

b)

„vino generoso de licor”, zoals omschreven in bijlage VI,
punt L.11, van Verordening (EG) nr. 1493/1999.
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Artikel 24

TITEL II

OENOLOGISCHE PROCÉDÉS

HOOFDSTUK I
VERRIJKING

31.7.2000

Verrijking van de cuvee van mousserende wijn
Overeenkomstig bijlage V, punt H.4, en punt I.5, alsmede
bijlage VI, punt K.11 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
mag elke lidstaat de verrijking van de cuvee toestaan op de
plaats waar de mousserende wijn wordt bereikt, op voorwaarde
dat:

Artikel 22

a)

geen enkel bestanddeel van de cuvée reeds verrijkt is;

Toevoeging van sacharose

b)

De wijnbouwgebieden waar overeenkomstig bijlage V,
punt D.3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 sacharose mag
worden gebruikt, zijn:

de betrokken bestanddelen uitsluitend afkomstig zijn van
druiven die op het grondgebied van de lidstaat zijn
geoogst;

c)

de verrijking in één bewerking geschiedt;

a)

wijnbouwzone A,

d)

de hiernavolgende maxima niet worden overschreden:

b)

wijnbouwzone B,

c)

de wijnbouwzones C, met uitzondering van de wijngaarden in Italië, Griekenland, Spanje, Portugal en in de Franse
departementen die onder de hoven van appel (cours
d’appel) vallen van:
—

Aix-en-Provence,

—

Nîmes,

—

Montpellier,

—

Toulouse,

—

Agen,

—

Pau,

—

Bordeaux,

—

Bastia.

De Franse autoriteiten kunnen echter verrijking door toevoeging van droge suiker in de in de vorige alinea genoemde
departementen uitzonderlijk toestaan. Frankrijk deelt de betrokken gevallen onverwijld aan de Commissie en de overige
lidstaten mee.

—

3,5 % vol voor de cuvée die samengesteld is uit
bestanddelen afkomstig uit wijnbouwzone A, op
voorwaarde dat het natuurlijke alcohol-volumegehalte van ieder van deze bestanddelen minstens
5 % vol bedraagt.

—

2,5 % vol voor de cuvée die samengesteld is uit
bestanddelen afkomstig uit wijnbouwzone B, op
voorwaarde dat het natuurlijke alcohol-volumegehalte van ieder van deze bestanddelen minstens
6 % vol bedraagt.

—

2 % vol voor de cuvée die samengesteld is uit
bestanddelen afkomstig uit de wijnbouwzones C I
a), C I b), C II of C III, op voorwaarde dat het
natuurlijke alcohol-volumegehalte van ieder van
deze bestanddelen respectievelijk ten minste 7,5 %
vol, 8 % vol, 8,5 % vol of 9 % vol bedraagt.

De bovengenoemde maxima doen geen afbreuk aan de
toepassing van artikel 44, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 op cuvées die bestemd zijn voor de
bereiding van de in bijlage I, punt 15, van die verordening
bedoelde mousserende wijn.
e)

de toegepaste methode bestaat in de toevoeging van
sacharose, geconcentreerde druivenoogst of gerectificeerde geconcentreerde druivenoogst.

Artikel 23
Artikel 25
Verrijking ingevolge uitzonderlijk slechte weersomstandigheden

Administratieve voorschriften voor verrijking

De jaren waarin volgens de procedure van artikel 75 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 de in bijlage V, punt C.3,
van die verordening bedoelde verhoging van het alcoholvolumegehalte wegens uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden overeenkomstig punt C.4 van die bijlage is toegestaan, zijn, in voorkomend geval, met wijnbouwzone, geografisch gebied en betrokken druivenrassen, in bijlage XIV vermeld.

1.
De in bijlage V, punt G.5, van Verordening (EEG)
nr. 1493/1999 bedoelde melding van de bewerkingen tot
verhoging van het alcoholgehalte wordt gedaan door de
natuurlijke en de rechtspersonen die deze bewerkingen uitvoeren met inachtneming van termijnen en controlevoorschriften
die worden vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat waar de bewerking plaatsvindt.
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2.
De melding wordt schriftelijk gedaan en bevat de volgende gegevens:

2.
De melding wordt schriftelijk gedaan en bevat volgende
gegevens:

—

naam en adres van de declarant;

—

naam en adres van de declarant;

—

de plaats waar de bewerking wordt uitgevoerd;

—

aard van de bewerking;

—

datum en uur waarop de bewerking zal aanvangen;

—

de plaats waar de bewerking heeft plaatsgevonden.

—

de omschrijving van het te behandelen product;

—

het bij die bewerking aangewende procédé met opgave
van de aard van het product dat daarbij zal worden
gebruikt.

3.
De lidstaten kunnen echter toestaan dat een voorafgaande melding die voor meerdere bewerkingen of voor een
bepaalde periode geldt, aan de bevoegde autoriteit wordt
gezonden. Een dergelijke melding wordt slechts toegestaan,
wanneer de declarant een register bijhoudt waarin hij alle
verrijkingsbewerkingen overeenkomstig punt 6 en de in punt 2
bedoelde gegevens optekent.
4.
De lidstaten bepalen de voorwaarden waaronder de
declarant die wegens overmacht de bewerking waarop de
melding betrekking heeft, niet tijdig kon uitvoeren, bij de
bevoegde autoriteiten een nieuwe melding kan doen toekomen
die de nodige controles mogelijk maakt.
Zij delen deze voorwaarden schriftelijk aan de Commissie mee.
5.
De in lid 1 bedoelde melding is in het Groothertogdom
Luxemburg niet vereist.
6.
De gegevens over de bewerkingen tot verhoging van het
alcoholgehalte worden onmiddellijk na het einde van de
bewerking in de registers ingeschreven overeenkomstig de
uitvoeringsbepalingen van artikel 70 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999.
Wanneer in een voorafgaande melding voor meerdere bewerkingen datum noch uur is aangegeven waarop de bewerking
zal aanvangen, moet bovendien iedere bewerking vóór het
begin ervan in het register worden ingeschreven.

HOOFDSTUK II
AANZURING EN ONTZURING

3.
De gegevens over elke aanzuring of ontzuring worden
geregistreerd overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van
artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

HOOFDSTUK III
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN INZAKE VERRIJKING, AANZURING EN ONTZURING

Artikel 27
Aanzuring en verrijking van eenzelfde product
De gevallen waarin aanzuring en verrijking van eenzelfde
product in de zin van bijlage I van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 toegestaan zijn overeenkomstig bijlage V,
punt E.7, van die verordening, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 75 van die verordening en zijn aangegeven in bijlage XV.

Artikel 28
Algemene voorwaarden voor verrijking, aanzuring en
ontzuring van andere producten dan wijn
De in bijlage V, punt G.1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde bewerkingen moeten ineens worden uitgevoerd.
Toch kunnen de lidstaten bepalen dat bepaalde bewerkingen
in verschillende fasen mogen worden uitgevoerd, wanneer
daardoor een betere vinificatie van de betrokken producten
gegarandeerd wordt. In dat geval gelden de in bijlage V bij
Verordening (EG) nr. 1493/1999 vastgestelde maxima voor de
gehele betrokken bewerking.

Artikel 26
Artikel 29
Administratieve voorschriften voor aanzuring en ontzuring
1.
De in bijlage V, punt G.5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde melding betreffende aanzuring en
ontzuring wordt door de betrokkenen uiterlijk op de tweede
dag na de eerste bewerking in een wijnoogstjaar gedaan. Zij
geldt voor alle bewerkingen in het wijnoogstjaar.

Afwijkende data voor verrijking, aanzuring en ontzuring
In afwijking van de in bijlage V, punt G.7, bij Verordening (EG)
nr. 1493/1999 vastgestelde data mogen de verrijking, de
aanzuring en de ontzuring worden uitgevoerd vóór de in
bijlage XVI vermelde data.
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HOOFDSTUK IV

ii)

de hoeveelheid en het totale en het effectieve alcoholgehalte van de druivenmost of de hoeveelheid en de
graad van concentratie van de geconcentreerde
druivenmost die zal worden toegevoegd, naargelang
van het geval;

iii)

het totale en het effectieve alcoholgehalte van de
tafelwijn of v.q.p.r.d. na verzoeting.

VERZOETING

Artikel 30
Technische voorschriften voor verzoeting

31.7.2000

Verzoeting van tafelwijn en v.q.p.r.d. is slechts in het productieen het groothandelsstadium toegestaan.

4.
De in lid 1 bedoelde personen houden boek van de
ontvangen en afgeleverde hoeveelheden en vermelden de
hoeveelheden druivenmost of geconcentreerde druivenmost
die zij voor het verzoeten in voorraad hebben.

Artikel 31

Artikel 32

Administratieve voorschriften voor verzoeting

Verzoeting van ingevoerde wijn

1.
De natuurlijke of rechtspersonen die wijn verzoeten,
moeten dit melden aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat
waar deze bewerking plaatsvindt.
2.
De meldingen worden schriftelijk gedaan. Zij moeten
minstens 48 uur vóór de dag waarop de bewerking plaatsvindt,
bij de bevoegde autoriteit binnenkomen.
Wanneer een onderneming zich gewoonlijk of voortdurend
met het verzoeten van wijn bezighoudt, kunnen de lidstaten
echter toestaan dat een melding voor meerdere bewerkingen
of voor een bepaalde periode aan de bevoegde autoriteit wordt
gezonden. Een dergelijke melding wordt slechts toegestaan
indien de onderneming een register bijhoudt waarin elke
verzoeting en de in lid 3 bedoelde gegevens worden opgetekend.
3.

De melding omvat de volgende gegevens:

a)

bij verzoeting overeenkomstig het bepaalde in bijlage V,
punt F.1, onder a), en in bijlage VI, punt G.2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999:
i)

b)

Artikel 33
Bijzondere bepalingen voor het verzoeten van likeurwijn
1.
Verzoeting overeenkomstig bijlage V, punt J.6, onder a),
tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is
toegestaan voor „vino generoso de licor” als bedoeld in bijlage
VI, punt L.11, van Verordening (EG) nr. 1493/1999.
2.
Verzoeting overeenkomstig bijlage V, punt J.6, onder a),
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is toegestaan voor de
v.l.q.p.r.d. „Madeira”.

HOOFDSTUK V
VERSNIJDING

de hoeveelheid en het totale en het effectieve alcoholgehalte van de tafelwijn of v.q.p.r.d. die behandeld
wordt;

ii)

de hoeveelheid en het totale en het effectieve alcoholgehalte van de toe te voegen druivenmost;

iii)

het totale en het effectieve alcoholgehalte van de
tafelwijn of v.q.p.r.d. na verzoeting;

bij verzoeting overeenkomstig het bepaalde in bijlage V,
punt F.1, onder b), en in bijlage VI, punt G.2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999:
i)

Voor het verzoeten van de in bijlage V, punt F.3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde ingevoerde wijn gelden de
voorschriften van de artikelen 30 en 31.

de hoeveelheid en het totale en het effectieve alcoholgehalte van de te behandelen tafelwijn of v.q.p.r.d.;

Artikel 34
Begripsomschrijving
1.
In de zin van artikel 46, lid 2, onder b), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 wordt onder versnijding verstaan: de
vermenging van wijnen of most uit:
a)

verschillende staten;

b)

verschillende in bijlage III bij Verordening (EEG)
nr. 1493/1999 bedoelde wijnbouwzones van de Gemeenschap of verschillende productiegebieden van een derde
land,
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een zelfde wijnbouwzone van de Gemeenschap of een
zelfde productiegebied van een derde land, maar van
verschillende
—

geografische herkomst,

—

wijnstokrassen, of

—

oogstjaren,

voor zover de aanduidingen met betrekking tot de in de
vorige streepjes bedoelde bijzonderheden in de omschrijving van het betrokken product zijn vermeld of moeten
worden vermeld, of
d)

verschillende categorieën most of wijn.

2.

Als verschillende categorieën most of wijn gelden:

—

rode wijn, witte wijn, alsmede de most of de wijnen die
een van deze wijncategorieën kunnen opleveren;

—

tafelwijn en v.q.p.r.d., alsmede de most of de wijnen die
een van deze wijncategorieën kunnen opleveren.

Voor de toepassing van dit lid wordt roséwijn beschouwd als
rode wijn.
3.

Niet als versnijding geldt:

a)

de toevoeging van geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost aan het betrokken product om het natuurlijke alcoholgehalte ervan te
verhogen;

b)

c)

het verzoeten van:
—

tafelwijn;

—

v.q.p.r.d., wanneer het voor het verzoeten gebruikte
product afkomstig is van het bepaalde gebied waarvan het de naam draagt, of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost is;

de bereiding van v.q.p.r.d. volgens een traditionele methode als bedoeld in bijlage VI, punt D.2, van Verordening
(EG) nr. 1493/1999.
Artikel 35
Algemene bepalingen betreffende versnijding

1.

Mogen niet worden versneden:

—

tafelwijnen onderling, of

—

wijnen die tot tafelwijn kunnen worden verwerkt, onderling of met tafelwijnen, of

—

v.q.p.r.d.’s onderling,

indien een van de bestanddelen niet in overeenstemming is
met het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1493/1999 of in
deze verordening.
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2.
Door het vermengen van verse druiven, druivenmost,
gedeeltelijk gegiste druivenmost of jonge nog gistende wijn —
indien een van de genoemde producten niet de vereiste
kenmerken bezit voor het verkrijgen van wijn die tot tafelwijn
kan worden verwerkt of van tafelwijn — met producten
waardoor die wijnen wel kunnen worden verkregen of met
tafelwijn, kan in geen geval wijn die tot tafelwijn kan worden
verwerkt of tafelwijn worden verkregen.
3.
Behoudens het bepaalde in de hierna volgende leden kan
versneden wijn slechts dan tafelwijn zijn, indien hij is verkregen
door het versnijden van tafelwijnen onderling of door het
versnijden van tafelwijn met wijn die tot tafelwijn kan worden
verwerkt, mits de wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt,
een totaal natuurlijk alcohol-volumegehalte heeft van ten
hoogste 17 % vol.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 44, lid 7, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 en in artikel 36 kan het
versnijden van wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt,
met:
a)

tafelwijn slechts tafelwijn opleveren indien deze bewerking plaatsvindt in de wijnbouwzone waar de wijn die tot
tafelwijn kan worden verwerkt, is geproduceerd;

b)

andere wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt, slechts
tafelwijn opleveren indien:
—

deze tweede wijn die tot tafelwijn kan worden
verwerkt, in dezelfde wijnbouwzone is geproduceerd
en

—

deze bewerking in dezelfde wijnbouwzone plaatsvindt.

5.
Druivenmost of tafelwijn waarop het in bijlage IV,
punt 1, onder n), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde oenologische procédé is toegepast, mag niet worden
versneden met druivenmost of wijn die dit oenologische
procédé niet heeft ondergaan.
Artikel 36
Bijzondere bepalingen voor het versnijden van witte met
rode wijn in Spanje
1.
Op grond van artikel 42, lid 6, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is het versnijden van wijn die tot witte tafelwijn
kan worden verwerkt, of van witte tafelwijn met wijn die tot
rode tafelwijn kan worden verwerkt, of met rode tafelwijn tot
en met 31 juli 2005 in Spanje toegestaan, voor zover het
verkregen product de kenmerken van rode tafelwijn heeft.
2.
Handel met andere lidstaten of in- en uitvoer naar deze
landen van Spaanse rode en rosétafelwijn is alleen toegestaan,
voor zover die wijn niet is verkregen door de in lid 1 genoemde
versnijding.
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3.
Voor de toepassing van lid 2 garandeert de door Spanje
aangewezen bevoegde instantie de oorsprong van de Spaanse
rode en rosétafelwijnen door op het in artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde document in het vak voor
de officiële vermeldingen een stempel te zetten, voorafgegaan
door de woorden „wijn die niet is verkregen door versnijding
van witte met rode wijn”.
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HOOFDSTUK VII
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET RIJPEN

Artikel 40
Rijping van bepaalde likeurwijnen

HOOFDSTUK VI
TOEVOEGING VAN ANDERE PRODUCTEN

De v.l.q.p.r.d. „Madeira” mag rijpen in de omstandigheden als
bedoeld in bijlage V, punt J.6, onder c), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999.

TITEL III

Artikel 37
Toevoeging van distillaat aan likeurwijnen en bepaalde
v.l.q.p.r.d.’s
De kenmerken van distillaat van wijn of van rozijnen en
krenten die overeenkomstig bijlage V, punt J.2, onder a),
i), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
toegevoegd mogen worden aan likeurwijn en bepaalde v.l.q.p.r.d.’s, zijn aangegeven in bijlage XVII.

Artikel 38
Toevoeging van andere producten aan en gebruik van
druivenmost voor de bereiding van bepaalde v.l.q.p.r.d.’s
1.
De lijst van v.l.q.p.r.d.’s die overeenkomstig bijlage V,
punt J.1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 met druivenmost of het mengsel van dit product met wijn worden bereid,
is opgenomen in bijlage XVIII A.

2.
De lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan de in bijlage V, punt J.2,
onder b), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
producten mogen worden toegevoegd, is opgenomen in
bijlage XVIII B.

Artikel 39
Toevoeging van alcohol aan parelwijn
De toevoeging van alcohol aan parelwijn overeenkomstig
artikel 42, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mag het
totale alcohol-volumegehalte van parelwijn met niet meer dan
0,5 % vol. verhogen. Als alcohol mag uitsluitend dosagelikeur
worden toegevoegd, voor zover het in de producerende lidstaat
om een wettelijk toegestane methode gaat en de betrokken
voorschriften aan de Commissie en de overige lidstaten zijn
meegedeeld.

EXPERIMENTELE
TOEPASSING
VAN
OENOLOGISCHE PROCÉDÉS

NIEUWE

Artikel 41
Algemene voorschriften
1.
Voor de in artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde experimenten kan iedere lidstaat
voor een periode van ten hoogste drie jaar de toepassing van
bepaalde niet in Verordening (EG) nr. 1493/1999 noch in deze
verordening genoemde oenologische procédés of behandelingen toestaan, op voorwaarde dat:
—

de betrokken procédés of behandelingen voldoen aan
het bepaalde in artikel 42, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999;

—

de bij de procédés of behandelingen betrokken hoeveelheden niet groter zijn dan 50 000 hl per jaar en per
experiment;

—

de verkregen producten niet worden verzonden buiten de
lidstaat waar het experiment heeft plaatsgevonden;

—

de betrokken lidstaat de toelatingsvoorwaarden bij de
aanvang van ieder experiment aan de Commissie en de
overige lidstaten meedeelt.

Een experiment omvat een of meer bewerkingen in het
kader van een welomschreven onderzoeksproject waarbij een
gemeenschappelijke werkwijze gevolgd wordt.
2.
Vóór afloop van de in lid 1 bedoelde periode zendt de
betrokken lidstaat aan de Commissie een mededeling over het
toegestane experiment. De Commissie stelt de overige lidstaten
in kennis van de resultaten daarvan. Op grond van deze
resultaten kan de lidstaat de Commissie in voorkomend geval
verzoeken het experiment, eventueel voor grotere hoeveelheden dan bij het eerste experiment, gedurende een nieuwe
periode van ten hoogste drie jaar te mogen voortzetten. De
betrokken lidstaat legt een desbetreffend dossier voor ter
staving van zijn verzoek.
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3.
De Commissie besluit over het in lid 2 bedoelde verzoek
volgens de procedure van artikel 75 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999. Zij kan tegelijkertijd besluiten dat het experiment onder dezelfde voorwaarden in andere lidstaten mag
worden voortgezet.
4.
Na alle gegevens over het betrokken experiment verzameld te hebben, kan de Commissie na afloop van de in lid 1
of lid 2 genoemde periode een voorstel tot definitieve toelating
van het oenologische procédé of de oenologische behandeling
waarmee geëxperimenteerd is, aan de Raad voorleggen.
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2.
Deze producten mogen door producenten en handelaren
niet zonder wettige reden in hun bezit worden houden en
alleen worden vervoerd naar een distilleerderij, een azijnfabriek
of een bedrijf waar zij voor industriële doeleinden of voor de
vervaardiging van industrieproducten worden aangewend, dan
wel naar een verwijderingsinstallatie.
3.
Om de identificatie van de in het vorige lid bedoelde wijn
te vergemakkelijken, mogen de lidstaten er denaturerende
stoffen of verklikstoffen aan laten toevoegen. Om gegronde
redenen mogen zij ook de aanwending ervan voor de in de
eerste alinea genoemde doeleinden verbieden en de producten
laten verwijderen.

TITEL IV

SLOTBEPALINGEN
Artikel 42
Vóór 1 augustus 2000 geproduceerde wijn
De vóór 1 augustus 2000 geproduceerde wijn mag na deze
datum voor rechtstreekse menselijke consumptie worden
aangeboden of geleverd, indien hij voldoet aan de vóór die
datum geldende communautaire of nationale voorschriften.
Artikel 43
Voorschriften in verband met de distillatie, het verkeer
en de bestemming van producten die niet in overeenstemming zijn met Verordening (EG) nr. 1493/1999 of deze
verordening
1.
Producten die op grond van artikel 45, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 niet voor rechtstreekse consumptie mogen worden aangeboden of geleverd, worden
vernietigd. De lidstaten kunnen echter toestaan dat bepaalde
producten, waarvan zij de kenmerken bepalen, in distilleerderijen, in azijnfabrieken of voor industriële doeleinden worden
gebruikt.

Artikel 44
Intrekking
1.
De Verordeningen (EEG) nrs. 1618/70, 1972/78,
2394/84, 305/86, 1888/86, 2094/86, 2202/89, 2240/89,
3220/90, 586/93, 3111/93 en (EG) nr. 1128/96 worden
ingetrokken.
2.
Verordening (EEG) nr. 2676/90 is van toepassing voor
de producten die onder Verordening (EG) nr. 1493/1999
vallen. Het bepaalde in hoofdstuk 1, punt 5, hoofdstuk 3,
punt 5, hoofdstuk 5, punt 3.2, hoofdstuk 12, punt 3, hoofdstuk 16, punt 3, hoofstuk 18, punt 3, hoofdstuk 23, punt 3,
hoofdstuk 25, punt 2.3, hoofdstuk 26, punt 3, hoofstuk 27,
punt 3, hoofdstuk 30, punt 3, hoofdstuk 37, punt 3, hoofstuk
40, punt 1.4, van de bijlage van Verordening (EEG)
nr. 2676/90 wordt met ingang van 1 augustus 2001 geschrapt.
Artikel 45
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2000.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 24 juli 2000.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Lijst van wijnstokrassen waarvan de druiven in afwijking van het bepaalde in artikel 42, lid 5, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 voor de bereiding van de in dat lid genoemde producten mogen worden
gebruikt
(artikel 2)
(p.m.)

BIJLAGE II
Jaren waarin producten uit de wijnbouwzones A en B die niet het bij Verordening (EG) nr. 1493/1999
vastgestelde minimumalcohol-volumegehalte bezitten, gebruikt mogen worden voor de productie van
mousserende wijn, mousserende wijn waaraan koolzuur is toegevoegd of parelwijn waaraan koolzuur is
toegevoegd
(artikel 3)
(p.m.)
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BIJLAGE III

A.

Lijst van wijnstokrassen waarvan de druiven gebruikt mogen worden voor de samenstelling van de
cuvée van aromatische mousserende kwaliteitswijn en aromatische v.m.q.p.r.d.

(artikel 4)
Aleatico N
Ασυ΄ρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Brachetto N
Clairette B
Colombard B
Freisa N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Girò N
Γλυκερυ΄θρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Macabeu B
Alle malvasia
Mauzac wit en rosé
Monica N
Μοσχοφι΄λερο (Moschofilero)
Müller-Thurgau B
Alle muskaatwijn
Parellada B
Perle B
Picpoul B
Poulsard
Prosecco
Ροδι΄της (Roditis)
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Scheurebe
Torbato

B. In bijlage V, punt I.3, onder a), en bijlage VI, punt K.10, onder a), van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde afwijkingen betreffende de samenstelling van de cuvée van aromatische mousserende kwaliteitslijn
en aromatische v.m.q.p.r.d.
In afwijking van bijlage VI, punt K.10, onder a), mag aromatische v.m.q.p.r.d. worden verkregen door voor de
samenstelling van de cuvée wijn te gebruiken van druiven van het „Prosecco”-ras die geoogst zijn in de bepaalde
gebieden met de oorsprongsbenaming Conegliano-Valdobbiadene of Montello e Colli Asolani.
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BIJLAGE IV
Grenswaarden voor het gebruik van bepaalde stoffen
(artikel 5)
Hierna zijn de grenswaarden aangegeven voor het gebruik van de in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1493/1999
genoemde stoffen in de daarin bedoelde gevallen:

Stof

Bereiding van gistschillen

Aanwending voor druiven, druivenmost, gedeeltelijk gegiste druivenmost,
gedeeltelijk gegiste druivenmost van
ingedroogde druiven, geconcentreerde
druivenmost, alsmede voor jonge, nog
gistende wijn

Aanwending voor gedeeltelijk gegiste druivenmost voor rechtstreekse menselijke
consumptie in ongewijzigde staat, wijn
die tot tafelwijn kan worden verwerkt,
tafelwijn, mousserende wijn, mousserende
waaraan koolzuurgas is toegevoegd, parelwijn, parelwijn waaraan koolzuurgas is
toegevoegd, likeurwijn en v.q.p.r.d.

40 g/hl

40 g/hl

Kooldioxide (1)

maximumgehalte in de hiermee behandelde wijn: 2 g/l

L-ascorbinezuur (1)

150 mg/l

Citroenzuur (1)

eindgehalte in de hiermee behandelde
wijn: 1 g/l

Metawijnsteenzuur

100 mg/l

Kopersulfaat

1 g/hl, op voorwaarde dat het
kopergehalte van het hiermee behandelde product niet hoger is dan 1 mg/l

Kool voor oenologisch gebruik

100 g droog product per hl

100 g droog product per hl

Voedingszouten, diamoniumfosfaat
of ammoniumsulfaat

0,3 g/l (uitgedrukt in zout) (2)

0,3 g/l (uitgedrukt in zout), voor de
bereiding van mousserende wijn

Ammoniumsulfiet of ammoniumbisulfiet

0,2 g/l (uitgedrukt in zout) (2)

Groeifactoren, thiamine in de vorm
van thiamine- chloorhydraat

0,6 mg/l (uitgedrukt in thiamine)

0,6 mg/l (uitgedrukt in thiamine), voor
de bereiding van mousserende wijn

Polyvinylpolypyrrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Calciumtartraat

200 g/hl

Calciumfitaat

8 g/hl

(1) De zuiverheidseisen voor dit product zijn die welke zijn vastgesteld in Richtlijn 96/77/EG van de Commissie van 2 december
1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en
zoetstoffen (PB L 339 van 30.12.1996, blz. 1), gewijzigd bij Richtlijn 98/86/EG (PB L 334 van 9.12.1998, blz. 1).
(2) Deze producten kunnen ook samen worden gebruikt binnen een totale grenswaarde van 0,3 g/l, onverminderd de genoemde
grenswaarde van 0,2 g/l.
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BIJLAGE V

Voorschriften en zuiverheidseisen voor polyvinylpolypyrrolidon

(artikel 6)
Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) mag worden gebruikt op grond van bijlage IV, punt 1, onder p), en punt 3), onder
y), van Verordening (EEG) nr. 1493/1999 is een polymeer van [1-(2-oxo-1-pyrolidinylethyleen)] met een
onregelmatige netwerkstructuur.
Het wordt gemaakt door polymerisatie van N-vinyl-2-pyrrolidon in aanwezigheid van caustische soda of N,N’divinylimidazolidon als katalysator.

KENMERKEN
Licht poeder, wit of roomwit.
Onoplosbaar in water en in organische oplosmiddelen.
Onoplosbaar in sterke mineralen en in basen.

TESTEN

1.

DROOGVERLIES
Minder dan 5 % onder de volgende omstandigheden:
Breng 2 g PVPP in een schaaltje van kwarts van 70 mm doorsnede; droog het gedurende zes uur in een stoof
bij 100-105 °C. Laat in een exsiccator afkoelen en weeg.
Opmerking:
Alle onderstaande grenswaarden zijn betrokken op het droge product.

2.

ASREST
Gewicht van de asrest minder dan 0,5 % onder de volgende omstandigheden:
Verbrand het residu van test 1 snel zonder hogere temperatuur dan 500-550 °C, en weeg.

3.

ARSENICUM
Minder dan 2 ppm onder de volgende omstandigheden:

Voorbereiding van het te onderzoeken product:
Breng 0,5 g PVPP in een rondbodemkolf van borosilicaatglas, die op een ring staat met de hals enigszins scheef.
Voeg 5 ml zuiver zwavelzuur (p.a.) toe en 10 ml zuiver salpeterzuur (p.a.) en verwarm geleidelijk. Voeg wanneer
het mengsel bruin wordt een kleine hoeveelheid salpeterzuur toe onder voortdurende verhitting; herhaal dit
totdat de vloeistof kleurloos blijft en de kolf gevuld raakt met een witte nevel van SO3. Laat afkoelen, voeg
10 ml water toe en verhit opnieuw om nitreuze dampen te verdrijven tot de nevel wit is. Deze behandeling
wordt een keer herhaald; laat de inhoud na een derde keer even koken, koel af en breng de vloeistof met water
op 40 ml.
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Reagentia (p.a.)
1)

Geconcentreerde arseenoplossing (100 mg arsenicum per liter):
Weeg precies 0,132 g arsenigzuur-anhydride af dat vooraf bij 100 °C is gedroogd, en breng de stof in een
konische kolf van 500 ml. Voeg 3 ml natronloog en 20 ml water toe. Schud tot het is opgelost.
Neutraliseer deze arseenhoudende vloeistof met 15 ml tot 10 % (m/m) verdund zwavelzuur, en voeg
verzadigd bronwater (p.a.) toe tot de gele kleur van vrij broom blijft bestaan (in theorie 7 ml). Breng het
aan de kook om overmaat broom te verwijderen, breng het over in een maatkolf van 1 000 ml en vul tot
de streep aan met gedestilleerd water.

2)

Verdunde arseenoplossing (1 mg arsenicum per liter):
Meng:
geconcentreerde arseenoplossing met 100 mg arsenicum per liter
gedestilleerd water

10 ml
1 000 ml

1 ml van deze oplossing bevat 1/1 000 milligram arsenicum.
3)

Watten met loodacetaat:
Dompel hydrofiele watten in een oplossing van 5 % (m/v) loodacetaat, waaraan azijnzuur van 1 % is
toegevoegd. Laat de watten uitdruipen en aan de lucht drogen. Bewaar ze in een goed gesloten fles.

4)

Hydrofiele watten die in een stoof bij 100 °C zijn gedroogd:
Bewaar deze in een goed gesloten fles.

5)

Kwikbromidepapier:
Breng in een rechthoekig cuvet een alcoholische oplossing van 5 % kwikbromide. Dompel in deze
oplossing wit filtreerpapier van 80 g per vierkante meter onder; de stukken hebben een afmeting van
15 × 22 cm en zijn in tweeën gevouwen. Laat het papier uitdruipen en in het donker drogen, hangend
over een draad, die niet van metaal mag zijn. Verwijder 1 cm langs de vouw en de slechte randen. Knip
het papier in vierkanten van 15 × 15 mm; bewaar ze in een goed gesloten fles, die met zwart papier is
bekleed.

6)

Oplossing van tinchloride:
Laat bij kamertemperatuur 20 g zuiver tin (pro analyse) in korrelvorm oplossen in 100 ml zoutzuur, d =
1,19. Bewaar de oplossing met nog metallisch tin erin onder uitsluiting van lucht in een fles met een
ventieldop.

7)

Kaliumjodide-oplossing:
Kaliumjodide
Water

8)

10 g
100 ml

Salpeterzuur (p.a.) voor onderzoek naar arsenicum:
Zuur met een dichtheid van 1,38 bij 20 °C, dat 61,5 tot 66,5 % salpeterzuur HNO3 bevat. Het mag geen
met dithizon aantoonbaar lood bevatten, en niet meer dan 1 miljoenste aan chloride, 2 miljoenste aan
sulfaat, 2 miljoenste aan orthofosfaat, en 1 honderdmiljoenste aan arsenicum.
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Zwavelzuur voor onderzoek naar arsenicum (p.a.):
Zuur met een dichtheid van 1,831 tot 1,835 bij 20 °C met minimaal 95 % zwavelzuur H2SO4. Het mag
niet meer dan 0,0005 % vaste resten bevatten. Het mag niet meer bevatten dan 2 miljoenste aan zware
metalen, 1 miljoenste aan ijzer, 1 miljoenste aan chloride, 1 miljoenste aan nitraat, 5 miljoenste aan
ammonium, 2 honderdmiljoenste aan arsenicum.

10) Verdunde zwavelzuuroplossing van 20 % (v/v): (36 g H2SO4 per 100 ml)
Meng:
zuiver zwavelzuur (p.a.)
gedestilleerd water

200 ml
1 000 ml

11) Geplatineerd zink:
Zuiver zink, vrij van arsenicum, in korrel- of staafvorm. Platineer het zink door het in een bekerglas te
doen en het te bedekken met een platinachloride-oplossing van 1 op 20 000. Was het zink, nadat het
twee uur in contact is geweest met de oplossing, met gedestilleerd water, laat het geplatineerde zink op
verscheidene lagen vloeipapier uitlekken, droog het en doe het in een droge fles.
Nagegaan moet worden dat 5 g van dit zink, wanneer het in onderstaand apparaat wordt gebracht met 4,5 ml
zuiver zwavelzuur, tot 40 ml aangevuld met water, waaraan verder toegevoegd zijn twee druppels tinchloride
en 5 ml van de 10 % kaliumjodide-oplossing, na ten minste twee uur geen enkele vlek geeft op het
kwikbromidepapier. Ook moet nagegaan worden dat bij toepassing van 1 mg arsenicum op de hierboven
aangegeven wijze een duidelijke vlek optreedt.

Beschrijving van het apparaat:
Gebruik een kolf van 90 tot 100 ml met een glazen stop erop, die van een glazen buis met een inwendige
diameter van 6 mm en een lengte van 90 mm is voorzien. De onderkant van deze buis is uitgetrokken en aan
de zijkant voorzien van een opening (voorziening tegen spatten). De bovenkant eindigt in een geslepen plat
vlak, haaks op de as van de buis. Een andere glazen buis met dezelfde binnendiameter en 30 mm lengte,
eindigend in eenzelfde geslepen plat vlak als de vorige, kan erop worden vastgezet met twee spiraalveren of
elastieken (zie figuur).

Werkwijze:
Breng in de afvoerbuis ter hoogte van A een pluk droge hydrofiele watten, en vervolgens een pluk watten met
loodacetaat.
Breng een kwikbromidepapiertje tussen de beide delen van de afvoerbuis ter hoogte van B en maak beide delen
van de buis weer aan elkaar vast.
Breng in de kolf 40 ml zwavelzuuroplossing, twee druppels tin (II) chloride-oplossing en 5 ml kaliumjodideoplossing. Wacht 15 minuten. Voeg 5 g geplatineerd zink toe en sluit de kolf onmiddellijk met de vooraf
gereedgemaakte buis.
Laat de gasontwikkeling doorgaan tot deze stopt (ten minste twee uur). Haal het apparaat uit elkaar, dompel
het kwikbromidepapiertje gedurende een half uur in 10 ml kaliumjodide-oplossing en schud af en toe; spoel
rijkelijk en laat het drogen.
Men mag geen bruine of gele vlek kunnen zien, of deze moet bleker zijn dan die welke men krijgt in een
paralleltest met 1 ml arsenicumoplossing van 1 mg per milliliter, waaraan toegevoegd worden 4,5 ml zuiver
zwavelzuur, aangevuld tot 40 ml met water, en verder twee druppels tinchloride en 5 ml kaliumjodideoplossing van 10 %.
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ZWARE METALEN
Minder dan 20 ppm, uitgedrukt als lood, onder de volgende omstandigheden:
Los de asrest na weging op in 1 ml zuiver zoutzuur en 10 ml gedestilleerd water. Verwarm om het oplossen op
gang te brengen. Vul aan tot 20 ml met gedestilleerd water. 1 ml van deze oplossing bevat de mineraalrest van
0,10 g PVPP.
10 ml van de asoplossing wordt in een reageerbuis van 160 × 16 gebracht met 2 ml van een zuivere
natriumfluoride-oplossing van 4 %, 0,5 ml zuivere ammoniak, 3 ml water, 0,5 ml zuiver azijnzuur en 2 ml van
een verzadigde waterige oplossing van waterstofsulfide.
Er mag geen enkel neerslag ontstaan. Indien een bruine verkleuring optreedt, moet deze minder zijn dan in de
volgende controleproef:
Breng in een reageerbuis van 160 × 16 2 ml van een oplossing die 0,01 g lood (Pb) in 1 l bevat (10 mg Pb per
liter), 15 ml water, 0,5 ml natriumfluoride van 4 % (m/v), 0,5 ml zuiver azijnzuur en 2 ml van een verzadigde
waterige oplossing van waterstofsulfide. Deze buis bevat 20 µg lood.
Opmerking:
In deze concentratie slaat loodsulfide alleen in een milieu met azijnzuur neer; een neerslag ervan zou kunnen
worden verkregen met slechts 0,05 ml zoutzuur per 15 ml, maar die concentratie is in de praktijk te klein om
goed in te stellen.
Door de 0,5 ml azijnzuur te vervangen door 0,5 ml zoutzuur worden slechts koper, kwik, enz. neergeslagen.
Eventueel aanwezig ijzer, meestal als ijzer (III), oxideert waterstofsulfide, waardoor een zwavelneerslag ontstaat
dat het colloïdale neerslag van loodsulfide maskeert. Door complexering met 0,5 ml natriumfluoride oxideert
het ijzerwaterstofsulfide makkelijker.
Deze hoeveelheid is voldoende om 1 mg ijzer (III) te complexeren. Vergroot de hoeveelheid natriumfluoride als
er meer ijzer is.
Bij producten met calcium moet na toevoeging van fluoride gefiltreerd worden.

5.

STIKSTOF TOTAAL
Van 11 tot 12,8 % onder de volgende omstandigheden:

Apparaat:
A.

Het apparaat bestaat uit:
1)

Een rondbodemkolf A van 1 l uit borosilicaatglas, die dient om stoom te produceren en die is
voorzien van een vultrechter met kraan. Hij kan worden verwarmd met een gas- of elektrische
kookplaat.

2)

Een allonge C, die dient om de uit waskolf B komende gestripte vloeistof op te vangen.

3)

Een waskolf B met scheve hals; de toevoerbuis moet tot onder in de kolf leiden. De afvoerbuis is
voorzien van een spatbol, die het bovendeel van de waskolf vormt. Een trechter E met kraan dient
voor het inbrengen van de te behandelen vloeistof en van loog.

4)

Een verticale koeler van 30 tot 40 cm lang, met aan het eind een bol met een dunne tuit.

5)

Een konische kolf van 250 ml om het destillaat op te vangen.
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Eivormige mineralisatiekolf, van 300 ml, met lange hals.

Benodigde stoffen
Zuiver zwavelzuur,
Mineralisatiekatalysator,
Natronloog van 30 % (m/m),
Zuivere boorzuuroplossing van 40 % (m/v),
Zoutzuuroplossing 0,1 N,
Mengindicator met broomcresolgroen en methylrood.
De kolf voor het produceren van stoom moet gevuld worden met water dat is aangezuurd met 1/1 000
zwavelzuur. Deze oplossing dient men voor elke behandeling te laten koken met aftapkraan P open om CO2 te
verdrijven.
Werkwijze
Breng in een mineralisatiekolf een nauwkeurig gewogen hoeveelheid van ongeveer 0,20 g PVPP. Voeg 2 g
mineralisatiekatalysator en 15 ml zuiver zwavelzuur toe.
Houd de hals van de kolf scheef en verhit deze boven een open vlam tot de oplossing kleurloos is en de wanden
van de kolf vrij zijn van verkoolde producten.
Verdun na afkoelen met 50 ml water en koel weer af; breng deze vloeistof in de waskolf B via trechter E; voeg
vervolgens 40 tot 50 ml natronloog van 30 % toe, zodat de vloeistof basisch wordt en de ammoniak met de
damp wordt meegevoerd, waarbij het destillaat wordt opgevangen in 5 ml boorzuuroplossing die van te voren
met 10 ml water in de konische opvangkolf is gedaan; het einde van de buis moet tot in de vloeistof steken.
Voeg 1 of 2 druppels mengindicator toe en vang 70 tot 100 ml destillaat op.
Titreer het destillaat met de 0,1 N zoutzuuroplossing tot de indicator naar violet-rose omslaat.
1 ml 0,1 N zoutzuuroplossing komt overeen met 1,4 g stikstof.
Apparaat voor de destillatie van ammoniak in een stroom waterdamp
(naar Parnas en Wagner)

(De kranen P en E kunnen worden vervangen door een kunststofslang met klem.)
6.

OPLOSBAARHEID IN WATERIG MILIEU
Minder dan 0,5 % onder de volgende omstandigheden:
Breng 10 g PVPP in een kolf van 200 ml met 100 ml gedestilleerd water. Schud, en laat gedurende 24 uur
inwerken. Filtreer op een vlak filter met een porositeit van 2,5 m, en daarna op een vlak filter van 0,8 m. Het
residu na droogdampen van het filtraat op een waterbad moet minder zijn dan 50 mg.
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L 194/23

OPLOSBAARHEID IN ZUUR EN ALCOHOLISCH MILIEU
Minder dan 1 % onder de volgende omstandigheden:
Breng 1 g PVPP in een kolf met 500 ml water van het volgende mengsel:
Azijnzuur

3g

Ethanol

10 ml

Water

100 ml.

Laat gedurende 24 uur inwerken. Filtreer op een vlak filter met een porositeit van 2,5 m, en daarna op een vlak
filter van 0,8 m. Concentreer het filtraat op een waterbad. Damp het op een waterbad droog in een getarreerd
kwartsschaaltje van 70 mm doorsnede. Het na verdamping achtergebleven residu moet minder zijn dan 10 mg,
na correctie voor het eventueel bij indamping van 500 ml azijnzuur-alcoholmengsel achterblijvende residu.

8.

WERKZAAMHEID VAN PVPP VOOR DE ABSORPTIE VAN FENOLISCHE VERBINDINGEN
De activiteit in %, bepaald onder de volgende omstandigheden, moet gelijk aan of groter zijn dan 30 %.
A.

Reagentia
1)

Natriumhydroxide-oplossing 0,1 N

2)

Salicylzuuroplossing 0,1 N
(13,81 g salicylzuur wordt opgelost in 500 ml methanol en verdund in 1 l water).

B.

Werkwijze
1)

Weeg 2-3 gram PVPP af in een erlenmeyer van 250 ml en noteer het gewicht W op 0,001 gram
nauwkeurig.

2)

Bereken de droge stof van het monster (percentage vaste stof) en noteer P in % in één decimaal.

3)

Voeg de salicylzuuroplossing van 0,1 N toe volgens de formule:
43 × W × P = ml toe te voegen oplossing.

C.

4)

Sluit de kolf en schud gedurende vijf minuten.

5)

Schenk het mengsel bij 25 °C op een filter in een trechter op een Buchner-opzet aan een kolf van
350 ml; handhaaf het vacuüm tot voldoende filtraat verkregen is om er 50 ml uit te halen (het
filtraat moet helder zijn).

6)

Pipetteer ml filtraat en breng het in een erlenmeyer van 250 ml.

7)

Bepaal met een 0,1 N natriumhydroxide-oplossing het neutralisatiepunt ten opzichte van fenoltaleïne
en noteer het volume Vs.

8)

Titreer 50 ml van een salicylzuuroplossing (blanco) op dezelfde manier, en noteer het volume Vb.

Berekening
% activiteit =

Vb − Vs
× 100
Vb

Opmerking:
Alle grenswaarden in de punten 2 tot en met 8 zijn betrokken op het droge product.
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VRIJ N-VINYLPYRROLIDON — NIET MEER DAN 0,1 %

Methode
Suspendeer 4,0 g monster in 30 ml water, roer 15 minuten, en schenk de suspensie door een filter van gesinterd
glas van 9 tot 15 mm (type G 4) in een konische kolf van 250 ml. Was het residu met 100 ml water, voeg
500 mg natriumacetaat toe aan het samengevoegde filtraat en titreer met een jodiumoplossing van 0,1 N tot
de kleur van jodium niet meer verdwijnt. Voeg nog eens 3 ml 0,1 N jodiumoplossing toe, laat het tien minuten
staan en zet de overmaat jodium om met 0,1 N natriumhyposulfiet; voeg 3 ml amidon SE (testvloeistof) toe tot
in de buurt van het omslagpunt. Ga door met toevoegen tot de oplossing kleurloos is. Het verbruik van jodium
mag niet meer zijn dan 0,72 ml, wat overeenkomt met ten hoogste 0,1 % vinylpyrrolidon.

10. VRIJ N,N’-DIVINYLIMIDAZOL — NIET MEER DAN 2 MG PER KG

Principe
Bepaling door gaschromatografie op een capillaire kolom van het transport in een oplosmiddel (aceton) van
vrij N,N’-divinylimidazolidine uit niet-oplosbaar PVP.

Interne standaardoplossing
Los 100 mg nitrilheptaanzuur, op 0,1 mg precies afgewogen, op in 500 ml aceton.

Bereiding van het monster
Weeg 2 tot 2,5 polymeer op 0,2 mg precies af en breng dit in een erlenmeyer van 50 ml. Voeg met een pipet
5 ml interne standaardoplossing toe en daarna 20 ml aceton. Schud het mengsel gedurende vier uur, laat het
daarna ten minste 15 uur rustig staan om te stabiliseren en onderzoek de bovenstaande vloeistof op een
gaschromatograaf.

IJkoplossing
Weeg 25 mg N,N’-divinylimidazolidine op 0,2 mg precies af en breng dit in een kolf; vul met aceton aan tot
100 ml. Breng met een pipet 2,0 ml van deze oplossing over in een andere maatkolf van 50 ml en vul met
aceton aan tot 50 ml. Breng 2 ml van deze oplossing over in een andere kolf, voeg 5 ml van de interne
standaardoplossing (zie hierboven) toe en vul met aceton aan tot 25 ml.

Omstandigheden voor de gaschromatografie
— Kolom:

„DB-Wax” (gesmolten kwarts) capillair (Carbowax, gecrosslinkt —
20 M), lengte 30 m, diameter inwendig 0,25 mm, filmdikte
0,5 µm.

— Temperatuurprogramma voor de kolom: 140 tot 240 °C, 4° per minuut
— Injectiesysteem:

met splitter, 220 °C.
Effluent splitter 30 mn

— Detector:

vlamionisatie-detector (optimaal ingesteld overeenkomstig de
aanwijzingen van de fabrikant), 250 °C

— Dragergas:

helium, 1 bar (overdruk)

— Ingespoten hoeveelheid:

1µl van de bovenstaande vloeistof van monster of ijkoplossing.

Werkwijze
Bepaal een betrouwbare ijkfactor voor de specifieke analyseomstandigheden door middel van herhaalde
inspuitingen van de ijkoplossing. Onderzoek het monster. Het gehalte aan N,N’-divinylimidazolidine in het
niet-oplosbare PVP mag niet meer dan 0,1 % bedragen.
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Berekening van de ijkfactor
f=

WD · ASt
WSt · AD

WD

= hoeveelheid gebruikt N,N’-divinylimidazolidine (mg)

WSt

= hoeveelheid interne standaard (mg)

ASt

= piekoppervlak voor de interne standaard

AD

= piekoppervlak voor N,N’-divinylimidazolidine.

Berekening van het gehalte aan N,N’-divinylimidazolidine
CD =

1 000 · f · AD · WSt
(mg/kg)
ASt . Ws

CD

= concentratie N,N’- divinylimidazolidine (mg/kg)

f

= ijkfactor

AD

= piekoppervlak voor N,N’- divinylimidazolidine

WSt

hoeveelheid interne standaard die aan het monster is toegevoegd
= (mg)

ASt

= piekoppervlak voor de interne standaard

WS

= hoeveelheid gebruikt monster (g).
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BIJLAGE VI
Voorschriften voor calciumtartraat
(artikel 7)
TOEPASSINGSGEBIED
Calciumtartraat wordt als hulpstof aan wijn toegevoegd om de neerslag van wijnsteen te bevorderen en om de
wijnsteen in wijn te stabiliseren door de eindconcentratie aan kaliumhydrogeentartraat en calciumtartraat in de wijn
te verminderen.
VOORSCHRIFTEN
—

De maximumdosis is vastgesteld in bijlage IV.

—

De toevoeging van calciumtartraat gaat gepaard met het schudden en een geforceerde koeling van de wijn,
waarna de kristallen die zich gevormd hebben door middel van een fysisch procédé afgescheiden worden.
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BIJLAGE VII
Voorschriften voor betaglucanase
(artikel 10)
1.

Internationale code van betaglucanase: E.C. 3-2-1-58

2.

Betaglucaanhydrolase (die het glucaan van Botrytis cinerea afbreekt)

3.

Oorsprong: Trichoderma harzianum

4.

Toepassingsgebied: afbraak van betaglucanen in wijn, met name die welke afkomstig zijn van druiven met
botrytis

5.

Maximale gebruiksdosis: per hectoliter 3 g van de enzymatische bereiding met 25 % organische stof in de
suspensie (T.O.S.)

6.

Voorschriften inzake chemische en microbiologische zuiverheid
Droogverlies:

minder dan 10 %

Zware metalen:

minder dan 30 ppm

Lood:

minder dan 10 ppm

Arseen:

minder dan 3 ppm

Coliforme bacteriën:

geen

Escherichia coli

geen in een monster van 25 g

Salmonella spp:

geen in een monster van 25 g

Totaal aërobe kiemen:

minder dan 5 x 104/g
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BIJLAGE VIII

Melkzuurbacteriën

(artikel 11)

VOORSCHRIFTEN
De melkzuurbacteriën die mogen worden gebruikt op grond van bijlage IV, punt 1, onder q), en punt 3, onder z),
van Verordening (EEG) nr. 1493/1999, moeten behoren tot de geslachten Leuconostoc Lactobacillus en/of Pediococcus.
Zij moeten appelzuur in mout of wijn omzetten in melkzuur en mogen geen slechte smaak veroorzaken. Zij moeten
zijn geïsoleerd uit druiven, mosten, wijnen of producten die uit druiven zijn vervaardigd. De naam van geslacht en
soort, evenals de verwijzing naar de stam moeten op het etiket worden vermeld, zo ook herkomst van de stam en
degene die ze heeft geselecteerd.
Voor genetische manipulatie van melkzuurbacteriën moet vooraf toestemming zijn verkregen.

VORM
Zij moeten hetzij in vloeibare, hetzij in diepgevroren vorm, hetzij in de vorm van door vriesdrogen verkregen poeder
worden toegepast als reincultuur of gecombineerde cultuur.

GEÏMMOBILISEERDE BACTERIËN
Het dragermateriaal van een preparaat van geïmmobiliseerde melkzuurbacteriën moet inert zijn, en zijn toegestaan
voor gebruik bij de verwerking van wijn.

CONTROLES

Chemisch:
dezelfde eisen voor wat betreft de op te sporen stoffen als bij de andere oenologische preparaten, in het bijzonder
zware metalen.

Microbiologisch:
—

het gehalte aan levensvatbare melkzuurbacteriën moet hoger zijn dan of gelijk zijn aan 108/g of 107/ml;

—

het gehalte aan melkzuurbacteriën van een andere soort dan van de aangegeven stam(men) moet minder zijn
dan 0,01 % van het totaal aan levensvatbare melkzuurbacteriën;

—

het gehalte aan aërobe bacteriën moet lager zijn dan 103 per gram poeder of per milliliter;

—

het totaal gehalte aan gisten moet lager zijn dan 103 per gram poeder of per milliliter;

—

het gehalte aan schimmels moet lager zijn dan 103 per gram poeder of per milliliter.

TOEVOEGINGEN
De toevoegingen die bij de bereiding van de melkzuurbacteriëncultures of voor de reactivering ervan te pas komen,
moeten stoffen zijn die voor gebruik in levensmiddelen acceptabel zijn, en ze moeten op het etiket worden vermeld.

31.7.2000

31.7.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

PRODUCTIEDATUM
De datum van aflevering uit het producerende bedrijf moet op het etiket worden aangegeven.
GEBRUIK
De gebruiksaanwijzing of de reactiveringsmethode moet door de fabrikant worden aangegeven.
OPSLAG
De opslagcondities moeten duidelijk op het etiket worden aangegeven.
ANALYSEMETHODEN
—

melkzuurbacteriën: medium A (1), B (2) of C (3) met door de producenten aangegeven methode van gebruik
van de stam.

—

aërobe bacteriën: Bacto-Agar-medium.

—

gisten: Malt-Wickerham-medium.

—

schimmels: Malt-Wickerham of Czapeck-medium.
(1)
Gistextract

5g

Vleesextract

10 g

Peptotrypsine

15 g

Na-acetaat

5g

NH4-citraat

2g

Tween 80

1g

MnSO4

0,050 g

MgSO4

0,200 g

Glucose
Water
pH

20 g
1 000 ml
5,4

(2)
Tomatensap

250 Ml

Difco-gistextract

5g

Pepton

5g

L-appelzuur

3g

Tween 80

1 druppel

MgSO4

0,050 g

MnSO4

0,200 g

Water
pH

1 000 ml
4,8
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(3)
Glucose

5g

Difco-trypton

2g

Difco-pepton

5g

Leverextract

1g

Tween 80g

0,05 g

Tomatensap, 4,2 maal verdund en over Whatman nr. 1
gefiltreerd
1 000 ml
Ph

5,5
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BIJLAGE IX
Bepaling van het verlies aan organisch materiaal uit ionenwisselende harsen
(artikel 12)

1.

STREKKING EN TOEPASSINGSGEBIED
Met deze methode wordt het verlies aan organisch materiaal uit ionenwisselende harsen bepaald;

2.

DEFINITIE
Verlies aan organisch materiaal uit ionenwisselende harsen: het verlies aan organisch materiaal zoals dat door
de gespecificeerde methode wordt bepaald.

3.

PRINCIPE
Men laat extractievloeistoffen door hiervoor toebereide harsen lopen, waarna het gewicht aan geëxtraheerd
organisch materiaal gravimetrisch wordt bepaald.

4.

REAGENTIA
Alle reagentia dienen van analytisch kwaliteit te zijn.
Extractievloeistoffen:
4.1. Gedistilleerd water of gedeïoniseerd water van dezelfde zuiverheid
4.2. ethanol, 15 % v/v, bereid door 15 volumedelen absolute ethanol met 85 volumedelen water (4.1) te
mengen
4.3. azijnzuur, 5 % m/m, bereid door 5 gewichtsdelen ijsazijn met 95 gewichtsdelen water (4.1) te mengen

5.

APPARATUUR
5.1. Ionenwisselende chromatografiekolommen
5.2. Maatcylinders, inhoud 2 liter
5.3. Verdampingsschalen, bestand tegen 850 °C in een moffeloven
5.4. Droogoven, met thermostaatregeling op 105 ± 2 °C
5.5. Moffeloven, met thermostraatregeling op 850 ± 25 °C
5.6. Analytische balans, nauwkeurigheid 0,1 mg
5.7. Verdamper, verwarmingsplaat of infrarood-verdamper

6.

WERKWIJZE
6.1. Breng in elk van de drie afzonderijke ionenwisselende chromatografiekolommen (5.1) 50 ml van de te
onderzoeken ionenwisselende hars, die gewassen en volgens de aanwijzing van de fabrikant als
voorbereiding voor gebruik met levensmiddelen behandeld is.
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6.2. Laat de drie extractievloeistoffen (4.1, 4.2 en 4.3) afzonderlijk door de bereide kolommen (6.1) lopen met
een snelheid van 350 tot 450 ml per uur. Werp steeds de eerste liter eluaat weg en verzamel de volgende
twee liter in maatcylinders (5.2). Laat voor kationenwisselaars alleen de twee extractievloeistoffen 4.1 en
4.2 door de daartoe bereide kolommen lopen.
6.3. Damp de drie eluaten in op een verwarmingsplaat of infraroodverdamper (5.7), in afzonderlijke
verdampingsschalen (5.3), die van tevoren gereinigd en gewogen (m0) zijn. Leg de schalen in een oven
(5.4) en droog ze tot constant gewicht (m1).
6.4. Leg na het registreren van het constante gewicht (6.3) de verdampingsschaal in de moffeloven (5.5) en
veras tot constant gewicht (m2).
6.5. Bereken de hoeveelheid geëxtraheerd organisch materiaal (7.1); als het resultaat groter is dan 1 mg/l, voer
dan een blancoproef uit op de reagentia en bereken opnieuw de hoeveelheid geëxtraheerd organisch
materiaal.
De blancoproef moet worden uitgevoerd door de punten 6.3 en 6.4 te herhalen, maar dan met 2 liter
extractievloeistof; dit geeft de gewichten m3 en m4 respectievelijk uit de punten 6.3 en 6.4.

7.

WEERGAVE VAN DE RESULTATEN
7.1. Formule en berekening van de resultaten
Het gehalte aan uit de ionenwisselende harsen geëxtraheerd organisch materiaal, wordt in mg/l gegeven
door:
500 (m1 − m2)
waarin m1 en m2 in g staan.
Het gecorrigeerde gehalte aan uit de ionenwisselende harsen geëxtraheerd materiaal wordt in mg/l
gegeven door:
500 (m1 − m2 − m3 + m4)
waarin m1, m2, m3 en m4 in g staan.
7.2. Het verschil tussen de resultaten van twee parallelle bepalingen uitgevoerd op hetzelfde monster, mag
niet meer bedragen dan 0,2 mg/l.
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BIJLAGE X

Voorschriften voor de behandeling door elektrodialyse

(artikel 15)
Deze behandeling is bedoeld om de wijnsteen in wijn te stabiliseren ten opzichte van kaliumhydrogeentartraat en
calciumtartraat (en andere calciumzouten) door extractie van ionen die in oververzadiging aanwezig zijn in de wijn,
onder invloed van een elektrisch veld met behulp van membranen die alleen anionen doorlaten, enerzijds, en
membranen die alleen kationen doorlaten, anderzijds

1.

VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE MEMBRANEN
1.1. De membranen woden afwisselend aangebracht in een systeem van het „filterpers”-type of in ieder ander
geëigend systeem, met een afdeling voor de behandeling (wijn) en een afdeling voor de concentratie
(afvoerwater).
1.2. De voor kationen permeabele membranen moeten geschikt zijn voor de extractie van alleen kationen en
inzonderheid van de kationen K+, Ca++.
1.3. De voor anionen permeabele membranen moeten geschikt zijn voor de extractie van alleen anionen en
inzonderhied van tartraatanionen.
1.4. De membranen mogen geen buitensporige wijzigingen in de fysische en chemische samenstelling en in
de sensorisch kenmerken van de wijn veroorzaken. Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
—

zij moeten volgens goede fabricageprocédés zijn vervaardigd van stoffen die mogen worden gebruikt
voor de vervaardiging van materialen in kunststof die bestemd zijn om met levensmiddelen in
aanraking te komen en die zijn vermeld in bijlage II bij Richtlijn 90/128/EEG van de Commissie (1);

—

de gebruiker van de elektrodialyse-inrichting moet kunnen bewijzen dat de gebruikte membranen
aan de bovengenoemde voorschriften voldoen en dat eventuele vervangingen door gespecialiseerd
personeel zijn uitgevoerd;

—

zij mogen geen schadelijke stoffen afgeven in hoeveelheden die gevaar opleveren voor de menselijke
gezondheid of die de smaak of de geur van levensmiddelen aantasten en zij moeten aan de
voorschriften van Richtlijn 90/128/EEG voldoen;

—

bij het gebruik mag er tussen de bestanddelen van het membraan en die van de wijn geen
wisselwerking zijn die ertoe kan leiden dat in het behandelde product nieuwe samenstellingen
worden gevormd die toxicologische gevolgen kunnen hebben.

De stabiliteit van de nieuwe elektrodialysemembranen moet worden bepaald aan de hand van een
simulatievloeistof die de fysische en chemische samenstelling van de wijn heeft, met het oog op de
eventuele bepaling van de migratie van bepaalde stoffen die afkomstig zijn van elektrodialysemembranen
De aanbevolen beproevingsmethode is als volgt:
De simulatievloeistof is een mengsel van alcohol en water die is gebufferd voor de pH en de conductiviteit
van de wijn. Zij is samengesteld uit:
—

zuivere ethanol 11 l,

—

kaliumhydrogeentartraat: 380 g,

—

kaliumchloride: 60 g,

—

geconcentreerd zwavelzuur: 5 ml,

—

gedistilleerd water qsp voor 100 l.

(1) PB L 75 van 21.3.1990, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 1999/91/EG (PB L 330 van 4.12.1999, blz. 41).
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Deze oplossing wordt gebruikt voor de migratieproeven in gesloten kringloop in een elektrodialyseinstallatie onder stroom (1 volt/cel) tegen 50 l/m2 anionen en kationen doorlatende membranen, totdat
de oplossing voor 50 % is gedemineraliseerd. De afvoerwaterkringloop wordt op gang gebracht door een
oplossing van kaliumchloride à 5 g/l. De migrerende stoffen worden bepaald in de simulatievloeistof en
in het afvoerwater van de elektrodialyse.
Het gehalte van de organische moleculen die deel uitmaken van de samenstelling van het membraan en
die naar de behandelde oplossing zouden kunnen overgaan, zal worden bepaald. Dit gehalte zal voor elk
van deze bestanddelen afzonderlijk worden bepaald door een erkend laboratorium. Het gehalte in de
simulatievloeistof moet in totaal, voor alle bestanddelen samen, lager zijn dan 50 g/l.
Voorts zijn de algemene voorschriften voor de controle op materialen die bestemd zijn om met
levensmiddelen in aanmerking te komen, ook van toepassing op deze membranen.

2.

VOORSCHRIFTEN INZAKE HET GEBRUIK VAN MEMBRANEN
Het voor een behandeling voor het stabiliseren van wijnsteen in wijn door middel van elektrodialyse gebruikte
stel membranen moet zodanig zijn dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
—

de pH van de wijn mag niet dalen met meer dan 0,3 pH-eenheden;

—

de verlaging van het gehalte aan vluchtige zuren moet minder dan 0,12 g/l bedragen (2 meq. uitgedrukt
in azijnzuur);

—

de behandeling door elektrodialyse mag geen invloed hebben op de andere bestanddelen van de wijn dan
ionen, en inzonderheid op de polyfenolen en de polysacchariden;

—

de diffusie van kleine moleculen zoals ethanol moet beperkt zijn en mag niet leiden tot een verlaging van
het alcoholgehalte van de wijn met meer dan 0,1 % vol;

—

het onderhoud en de reiniging van deze membranen moet gebeuren volgens toegestane technieken, met
stoffen die mogen worden gebruikt voor de bereiding van levensmiddelen;

—

de membranen moeten worden gemerkt om de volgorde ervan in de opstelling te kunnen controleren;

—

het gebruikte materiaal moet worden bestuurd door een controle- en stuursysteem dat rekening houdt
met de specifieke instabiliteit van elke wijn, opdat alleen de oververzadiging aan kaliumhydrogeentartraat
en calciumzouten wordt verwijderd;

—

de behandeling moet worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een oenoloog of een
bevoegde technicus.

Deze behandeling moet worden vermeld in het in artikel 70, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde register.
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BIJLAGE XI
Voorschriften voor urease
(artikel 17)
1)

Internationale code van urease: EC 3-5-1-5, CAS nr.: 9002-13-5.

2)

Werkzame stof: urease (werkzaam in zuur milieu), splitst ureum in ammoniak en kooldioxide. Opgegeven
activiteit: 5 eenheden/mg, waarbij 1 eenheid gedefinieerd wordt als de hoeveelheid enzym die bij 37 °C 1 mol
NH3 per minuut vrijmaakt uit een ureumoplossing met een concentratie van 5 g/l (pH = 4).

3)

Oorsprong: Lactobacillus fermentum.

4)

Toepassingsgebied: afbraak van ureum in wijn, met name in voor langere rijping bestemde wijn, wanneer deze
aanvankelijk meer dan 1 mg/l ureum bevat.

5)

Maximale gebruiksdosis: 75 mg enzympreparaat per liter behandelde wijn. Aan het einde van de behandeling
moet alle residuele enzymwerking geëlimineerd worden door de wijn te filtreren (poriediameter: minder dan 1
m).

6)

Voorschriften inzake chemische en microbiologische zuiverheid.
Droogverlies:

minder dan 10 %

Zware metalen:

minder dan 30 ppm

Lood:

minder dan 10 ppm

Arseen:

minder dan 2 ppm

Coliforme bacteriën:

geen

Salmonella spp:

geen in een monster van 25 g

Totaal aërobe kiemen:

minder dan 5 x 104/g

De voor de behandeling van wijn toegelaten urease moet in dezelfde omstandigheden vervaardigd zijn als de
urease waarop het op 10 december 1998 uitgebrachte advies van het Wetenschappelijk Comité voor de
menselijke voeding betrekking had.
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BIJLAGE XII
Afwijkingen betreffende het zwaveldioxidegehalte
(artikel 19)
Ter aanvulling van bijlage V, punt A, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt het maximumgehalte aan
zwaveldioxide voor wijn met een gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in invertsuiker van ten minste 5 g/l, verhoogd
tot:
a)

b)

300 mg/l voor:
—

witte v.q.p.r.d. die recht heeft op de gecontroleerde benaming van oorsprong Gaillac;

—

v.q.p.r.d. die recht geeft op de benaming van oorsprong Alto Adige of Trentino, gevolgd door (één van)
de vermeldingen: „passito” of „vendemmia tardiva”;

—

de v.q.p.r.d.’s Moscato di Pantelleria naturale en Moscato di Pantelleria;

—

tafelwijn met de volgende geografische aanduiding, wanneer het totale alcohol-volumegehalte hoger is
dan 15 % vol en het gehalte aan suikerresiduen hoger is dan 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel;

400 mg/l voor:
—

witte v.q.p.r.d. die recht heeft op een van de volgende benamingen van oorsprong: Anjou-Coteaux de la
Loire, Coteaux du Layon, gevolgd door de gemeente van oorsprong, Coteaux du Layon, gevolgd door
„Chaume”, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace en Alsace grand cru, gevolgd door de
vermelding „vendanges tardives” of „sélection de grains nobles”;

—

zoete wijn van overrijpe druiven en zoete wijn van ingedroogde druiven van oorsprong uit Griekenland,
waarvan het gehalte aan suikerresiduen, uitgedrukt in invertsuiker, ten minste 45 g per liter bedraagt, en
die recht heeft op een van de volgende benamingen van oorsprong: Samos (Σα΄µος), Rhodos (Ρο΄δος), Patras
(Πατρα), Rio Patron (Ρι΄ο Πατρω΄ν), Kefalonia (Κεφαλονι΄α), Lemnos (Λη΄µνος), Sitia (Σητει΄α), Santorini
(Σαντορι΄νη), Nemea (Νεµε΄α), Dafnes (∆αφνε΄ς);
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BIJLAGE XIII
Gehalte aan vluchtige zuren
In afwijking van het bepaalde in bijlage V, punt B.1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt het maximumgehalte
aan vluchtige zuren vastgesteld op:
a)

voor Duitse wijnen:
30 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermeldingen „Eiswein”
of „Beerenauslese” te worden aangeduid;
35 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermelding
„Trockenbeerenauslese” te worden aangeduid;

b)

voor Franse wijnen:
25 milli-equivalent per liter voor de volgende v.q.p.r.d.’s:
—

Barsac,

—

Cadillac,

—

Cérons,

—

Loupiac,

—

Monbazillac,

—

Sainte-Croix-du-Mont,

—

Sauternes,

—

Anjou-Coteaux de la Loire,

—

Bonnezeaux,

—

Coteaux de l’Aubance,

—

Coteaux du Layon,

—

Coteaux du Layon, gevolgd door de naam van de gemeente van oorsprong,

—

Coteaux du Layon, gevolgd door de naam „Chaume”,

—

Quarts de Chaume,

—

Coteaux de Saumur,

—

Jurançon,

—

Pacherenc du Vic Bilh,

—

Alsace en Alsace grand cru, aangeduid en aangeboden met de vermelding „vendanges tardives” of
„sélection de grains nobles”,

—

Arbois, gevolgd door de vermelding „vin de paille”,

—

Côtes du Jura, gevolgd door de vermelding „vin de paille”,

—

L’Etoile, gevolgd door de vermelding „vin de paille”,

—

Hermitage, gevolgd door de vermelding van „vin de paille”;

tafelwijn met de volgende geografische aanduiding, wanneer het totale alcohol-volumegehalte hoger is dan
15 % vol en het gehalte aan suikerresiduen hoger is dan 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
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—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel;

voor de onderstaande v.l.q.p.r.d. is die worden aangeduid en aangeboden met de vermelding „vin doux naturel”:

c)

—

Banyuls,

—

Banyuls rancio,

—

Banyuls grand cru,

—

Banyuls grand cru rancio,

—

Frontignan,

—

Grand Roussillon,

—

Grand Roussillon rancio,

—

Maury,

—

Maury rancio,

—

Muscat de Beaumes-de-Venise,

—

Muscat de Frontignan,

—

Muscat de Lunel,

—

Muscat de Mireval,

—

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

—

Rasteau,

—

Rasteau rancio,

—

Rivesaltes,

—

Rivesaltes rancio,

—

Vin de Frontigan;

voor Italiaanse wijnen:
25 milli-equivalent per liter voor:
—

de v.q.p.r.d. „Marsala”,

—

de v.q.p.r.d.’s Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria en Malvasia delle Lipari,
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—

de v.q.p.r.d. en v.l.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om te worden aangeduid met (een van) de
volgende vermeldingen „vin santo”, „passito”, „liquoroso” en „vendemmia tardiva”, en

—

tafelwijnen met geografische aanduiding die voldoen aan de voorwaarden om met (een van) de volgende
vermeldingen te worden aangeduid: „vin santo”, „passito”, „liquoroso” en „vendemmia tardiva”,

—

de tafelwijnen die zijn bereid uit in Sardinië geoogste druiven van het ras „Vernaccia di Oristano B” en die
voldoen aan de voorwaarden om met de vermelding „Vernaccia di Sardegna” te worden aangeduid;

voor Oostenrijkse wijnen:
—

30 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermeldingen
„Beerenauslese” en „Eiswein” te worden aangeduid;

—

40 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarde om met de vermeldingen
„Ausbruch”, „Trockenbeerenauslese” en „Strohwein” te worden aangeduid;

voor wijnen van oorsprong uit het Verenigd Koninkrijk:
25 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die wordt aangeduid en aangeboden met de vermelding „botrytis” of
andere gelijkwaardige vermeldingen, „noble late harvested” of „special late harvested” of „noble harvest”, en die
voldoet aan de voorwaarden om aldus te worden aangeduid;

f)

voor wijnen van oorsprong uit Spanje:
25 milli-equivalent per liter voor v.q.p.r.d. die voldoet aan de voorwaarden om met de vermelding „vendimia
tardı́a” te worden aangeduid.
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BIJLAGE XIV
Verrijking ingevolge bijzonder slechte weersomstandigheden
(artikel 23)
(p.m.)

BIJLAGE XV
Gevallen waarin aanzuring en verrijking van eenzelfde product zijn toegestaan
(artikel 27)
(p.m.)

BIJLAGE XVI
Data waarvóór wegens uitzonderlijke weersomstandigheden verrijking, aanzuring en ontzuring mogen
plaatsvinden
(artikel 29)
(p.m.)
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BIJLAGE XVII
Kenmerken van wijndistillaat of rozijnen en krenten die aan likeurwijn en bepaalde v.l.q.p.r.d. mogen
worden toegevoegd
(artikel 37)
1. Organoleptische kenmerken

geen waarneembare aan de grondstof vreemde smaak

2. Alcohol-volumegehalte
minimum

52 % vol

maximum

86 % vol

3. Totale hoeveelheid andere vluchtige stoffen dan ethylalcohol en methylalcohol

minstens 125 g/hl alcohol van 100 % vol

4. Maximumgehalte methylalcohol

< 200 g/hl alcohol van 100 % vol
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BIJLAGE XVIII

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s voor de bereiding waarvan bijzondere voorschriften gelden

A. LIJST VAN V.L.Q.P.R.D.’S DIE MET DRUIVENMOST OF HET MENGSEL VAN DIT PRODUCT MET WIJN
WORDEN BEREID
(artikel 38, lid 1)
GRIEKENLAND
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (Muskaatwijn uit Patras), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (Muskaatwijn uit Rio bij Patras),
Μοσχα΄τος Κεφαλληνι΄ας (Muskaatwijn uit Kefalonia), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (Muskaatwijn uit Rhodos), Μοσχα΄τος Λη΄µνου
(Muskaatwijn uit Lemnos), Σητει΄α (Sitia), Νεµε΄α (Nemea), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnes), Μαυροδα΄φνη
Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne uit Kefalonia), Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne uit Patras)

SPANJE
Omschrijving van het product in de communautaire
of nationale wetgeving

v.l.q.p.r.d.

Alicante

Moscatel de Alicante
Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez
Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia
Vino dulce

ITALIË
Cannonau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari,
moscato di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato,
San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B. LIJST VAN V.L.Q.P.R.D.’S WAARVOOR BIJ DE BEREIDING DE IN BIJLAGE V, PUNT J.2, ONDER B), VAN
VERORDENING (EG) NR. 1493/1999 GENOEMDE PRODUCTEN WORDEN TOEGEVOEGD
(artikel 38, lid 2)

1.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding alcohol van wijn of van rozijnen of krenten wordt toegevoegd
waarvan het alcohol-volumegehalte gelijk is aan of hoger dan 95 % vol, doch niet hoger dan 96 % vol
(Bijlage V, punt J.2, onder b), ii), eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999)
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GRIEKENLAND
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (muskaatwijn uit Patras), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (muskaatwijn uit Rio bij
Patras), Μοσχα΄τος Κεφαλληνι΄ας (muskaatwijn uit Kefalonia), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (muskaatwijn uit Rhodos),
Μοσχα΄τος Λη΄µνου (muskaatwijn uit Lemnos), Σητει΄α (Sitia), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnes), Μαυροδα΄φνη
Πατρω΄ν (Mavrodafne uit Patras), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne uit Kefalonia).

SPANJE
Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

2.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding eau-de-vie van wijn of van druivendraf is toegevoegd waarvan
het alcoholgehalte gelijk is aan of hoger dan 52 % vol, doch niet hoger dan 86 % vol
(Bijlage V, punt J.2, onder b), ii), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999)

GRIEKENLAND
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne uit Patras), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne uit Kefalonia), Σητει΄α
(Sitia), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnes), Νεµε΄α (Nemea).

FRANKRIJK
Pineau des Charentes of pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura

3.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding eau-de-vie van wijn of van druivendraf is toegevoegd waarvan
het alcoholgehalte gelijk is aan of hoger dan 52 % vol, doch niet hoger dan 94,5 % vol
(Bijlage V, punt J.2, onder b), ii), derde streepje, van Verordening nr. 1493/1999)

GRIEKENLAND
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafne uit Patras), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafne uit Kefalonia).

4.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding gedeeltelijk gegiste druivenmost van ingedroogde druiven
wordt toegevoegd
(Bijlage V, punt J.2, onder b), iii), eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999)

SPANJE

v.l.q.p.r.d.

Omschrijving van het product in de communautaire
of nationale wetgeving

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor
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ITALIË
Aleatico di Gradoli, Giro di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria
5.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding geconcentreerde druivenmost verkregen door rechtstreekse
werking van vuur, die, uitgezonderd deze bewerking, voldoet aan de definitie van geconcentreerde
druivenmost, is toegevoegd
(Bijlage V, punt J.2, onder b), iii), tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999)
SPANJE
Omschrijving van het product in de communautaire of
nationale wetgeving

v.l.q.p.r.d.

Alicante
Condado de Huelva

Vino generoso de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITALIË
Marsala.
6.

Lijst van v.l.q.p.r.d.’s waaraan bij de bereiding geconcentreerde druivenmost is toegevoegd
(Bijlage V, punt J.2, onder b), iii, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999)
SPANJE
Omschrijving van het product in de communautaire of
nationale wetgeving

v.l.q.p.r.d.

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITALIË
Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
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L 194/45

VERORDENING (EG) Nr. 1623/2000 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2000
tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als
bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt

van communautaire oorsprong worden gebruikt in
plaats van ingevoerde producten; de steun dient derhalve
te worden verleend aan de gebruikers van de grondstof,
dat wil zeggen de verwerkers.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad
houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), en met name op de artikelen 24, 25, 26, 33, 34, 35,
36 en 80,

(7)

Gepreciseerd moet worden dat de steun slechts wordt
verleend voor grondstoffen die voldoen aan de kwaliteitseisen voor verwerking tot druivensap; derhalve dient
met name te worden bepaald dat de druiven en de
druivenmost waarvoor een verklaring wordt ingediend,
bij 20 °C een soortelijke massa moeten hebben tussen
1,055 en 1,100 g/cm3.

(8)

Toepassing van deze steunregeling brengt mee dat een
administratieregeling moet worden ingevoerd die het
mogelijk maakt zowel de oorsprong als de bestemming
te controleren van het product waarvoor steun kan
worden verleend.

(9)

Met het oog op een goede werking van de steun- en
controleregeling, dient te worden bepaald dat belangstellende verwerkers een schriftelijke verklaring moeten
indienen waarin de nodige gegevens zijn vermeld om
controle op de werkzaamheden mogelijk te maken;

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

In titel III van Verordening (EG) nr. 1493/1999 zijn
algemene bepalingen met betrekking tot de mechanismen van de wijnmarkt vastgesteld en wordt voor het
overige verwezen naar door de Commissie vast te stellen
uitvoeringsbepalingen.
Tot dusver waren deze uitvoeringsbepalingen verspreid
over een groot aantal communautaire verordeningen; in
het belang zowel van de marktdeelnemers als van
de administratieve instanties die belast zijn met de
toepassing van de communautaire regelgeving is het
dienstig al deze bepalingen in één enkele verordening
samen te brengen.
De bestaande regelgeving moet in deze verordening
worden overgenomen en tegelijk worden aangepast aan
de nieuwe eisen van Verordening (EG) nr. 1493/1999;
de regelgeving dient verder op een aantal punten te
worden gewijzigd om ze coherenter te maken, te
vereenvoudigen en een aantal lacunes aan te vullen,
zodat een afgeronde communautaire regelgeving op
dit gebied wordt vastgesteld; voorts dient een aantal
bepalingen te worden verduidelijkt om de rechtszekerheid bij de toepassing ervan te vergroten.
Bij artikel 35, lid 1, onder a), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is een steunregeling ingesteld om druivenmost en geconcentreerde druivenmost die zijn vervaardigd uit in de Gemeenschap geproduceerde druiven,
te gebruiken voor de productie van druivensap of van
andere eetbare producten uit druivensap.

(5)

Deze andere eetbare producten dienen te worden gespecificeerd.

(6)

Het economische doel van deze steunregeling is te
stimuleren dat bij de productie van druivensap of van
eetbare producten uit druivensap wijnbouwproducten

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(10) Om zowel voor de verwerkers als de administratieve
instanties een teveel aan papierwerk te voorkomen, is het
niet dienstig indiening van bovengenoemde schriftelijke
verklaring voor te schrijven voor verwerkers die slechts
een beperkte hoeveelheid druiven of druivenmost per
wijnoogstjaar gebruiken; deze hoeveelheid moet worden
vastgesteld; de betrokken verwerkers moeten de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat echter aan het begin van
het wijnoogstjaar in kennis stellen van hun voornemen
om een bepaalde hoeveelheid druiven of druivenmost te
verwerken.
(11) Als de verwerker niet zelf de gebruiker van het betrokken
product is, is het voor de controle-autoriteiten, vooral
wanneer het die van een andere lidstaat zijn dan die van
de verwerker, niet altijd gemakkelijk vast te stellen of het
druivenmost betreft waarvoor nog geen steun is verleend
op grond van deze verordening dan wel druivensap
waarvoor reeds een steunaanvraag loopt; bepaald moet
worden dat op het geleidedocument bij het vervoer van
het betrokken product een aantekening over het bestaan
van een steunaanvraag moet worden vermeld.

L 194/46

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

(12) Met het oog op een merkbare kwantitatieve invloed van
de steunregeling op het gebruik van de communautaire
grondstoffen, dient voor elk product een minimumhoeveelheid te worden vastgesteld waarop een steunaanvraag betrekking kan hebben.
(13) In artikel 35, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
is bepaald dat een deel van de steun wordt gereserveerd
voor campagnes om het verbruik van druivensap te
stimuleren; voor de financiering van deze campagnes
moet het steunpercentage zo worden vastgesteld dat
voldoende middelen beschikbaar komen om een doeltreffende reclamecampagne voor dit product te voeren.
(14) De verwerking gebeurt zowel door verwerkers die dit
incidenteel doen als door ondernemingen die continu
draaien; in de uitvoeringsbepalingen van de steunregeling moet rekening worden gehouden met dit verschil in
structuur.
(15) Om de bevoegde instanties van de lidstaten in staat te
stellen de nodige controles te verrichten, moeten de
verplichtingen van de verwerker ten aanzien van het
bijhouden van zijn voorraadboekhouding gepreciseerd
worden.
(16) Om niet gerechtvaardigde uitgaven te voorkomen en
met het oog op de controle is het dienstig een op de
normale verwerkingstechnieken gebaseerde maximumverhouding tussen de verwerkte grondstoffen en het
geproduceerde druivensap voor te schrijven.
(17) Om commerciële redenen wordt het geproduceerde
druivensap door sommige verwerkers lange tijd opgeslagen voordat het wordt verpakt; daarom is het dienstig
een voorschottenregeling in te voeren om de steun
vroeger aan de bedrijven te betalen, maar tegelijk de
bevoegde instanties door een passende zekerheid te
beschermen tegen het risico dat ten onrechte steun
wordt uitbetaald; bijgevolg moeten de termijnen voor de
betaling van het voorschot en de voorschriften voor het
vrijgeven van de zekerheid gepreciseerd worden.
(18) Om de steun te ontvangen, moeten de betrokkenen
een aanvraag vergezeld van een aantal bewijsstukken
indienen; met het oog op een uniforme toepassing van
de regeling in de lidstaten moeten termijnen voor de
indiening van de aanvraag en voor de uitbetaling van de
aan de verwerker verschuldigde steun worden vastgesteld.
(19) Krachtens artikel 44, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 is het verboden wijn te bereiden uit
druivensap en druivensap aan wijn toe te voegen; om te
waarborgen dat deze bepaling wordt nageleefd, moeten
de verplichtingen van en de bijzondere controles op de
verwerkers en de bottelaars van druivensap gepreciseerd
worden.
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(20) Bij artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 is
een steunregeling ingevoerd voor in de Gemeenschap
geproduceerde geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost die worden gebruikt om het alcoholgehalte van de wijn te verhogen.

(21) In artikel 36 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
is bepaald dat de uitvoeringsbepalingen met name
betrekking kunnen hebben op de voorwaarden voor de
toekenning van deze steun; op basis hiervan dient de
maatregel te worden gespecificeerd ten aanzien van
kleine producenten; voorts dient te worden bepaald dat
alleen producenten die hun communautaire verplichtingen gedurende een bepaalde periode zijn nagekomen, in
aanmerking komen voor deze maatregel.

(22) Bij de bevoegde instanties moet aangifte worden gedaan
van verrijking door toevoeging van geconcentreerde
druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost en van de voorraden van deze producten; de
hoeveelheden van deze producten die voor verrijking
worden of zijn gebruikt, moeten worden genoteerd in de
in artikel 70, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde registers; daarom is er geen reden om te
bepalen dat bijkomende documenten moeten worden
overgelegd om voor de steun in aanmerking te komen.

(23) Met het oog op een uniforme toepassing van de
betrokken steunregeling moet de bepaling van het
potentiële alcoholgehalte van most op communautair
niveau worden geharmoniseerd.

(24) De kostprijs van most die wordt gebruikt voor de
productie van geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost is afhankelijk van
het potentiële natuurlijke alcoholgehalte; om rekening te
houden met deze situatie en met de noodzaak om de
handelsstromen niet te verstoren, lijkt het noodzakelijk
de steun te differentiëren en een hoger bedrag toe te
kennen voor geconcentreerde en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost die afkomstig zijn van de meest
zuidelijk gelegen wijngaarden van de Gemeenschap, die
vanouds de most met het hoogste potentiële natuurlijke
alcoholgehalte voortbrengen.

(25) Bij artikel 35, lid 1, onder b) en c), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 is een steunregeling ingesteld om
enerzijds druivenmost en geconcentreerde druivenmost
die in de wijnbouwzones C III a) en C III b) zijn
geproduceerd te gebruiken bij de vervaardiging in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland van bepaalde producten
van GN-code 2206 00 en anderzijds in de Gemeenschap
geproduceerde geconcentreerde druivenmost te gebruiken bij de vervaardiging van bepaalde producten die in
het Verenigd Koninkrijk en Ierland in de handel worden
gebracht met de nodige instructies om er een wijnimitatiedrank uit te maken.
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(26) Momenteel wordt bij de vervaardiging van de in artikel
35, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde producten van GN-code 2206 00 uitsluitend
geconcentreerde druivenmost gebruikt; derhalve is het
dienstig nu alleen steun voor het gebruik van geconcentreerde druivenmost vast te stellen.

(35) Het begrip producent moet worden gedefinieerd en,
met het oog op de door de producent na te komen
verplichtingen, moet worden geëist dat hij eigenaar is
van de producten waarvoor een opslagcontract wordt
gesloten.

(27) Voor de toepassing van de steunregeling is een administratieve regeling nodig die het mogelijk maakt zowel de
oorsprong als de bestemming te controleren van het
product waarvoor steun kan worden verleend.

(36) Het is nodig dat een doeltreffende controle wordt
ingevoerd op de producten waarvoor opslagcontracten
worden gesloten; met name blijkt het nodig te bepalen
dat een interventiebureau van een lidstaat alleen contracten mag sluiten voor hoeveelheden die op het grondgebied van deze lidstaat zijn opgeslagen, en dat het van
elke wijziging in verband met het product of de plaats
van opslag op de hoogte moet worden gebracht.

(28) Met het oog op de goede werking van de steun- en
controleregeling dient te worden bepaald dat gegadigden
een schriftelijke aanvraag moeten indienen waarin de
nodige gegevens zijn vermeld om het product te kunnen
identificeren en controle op de werkzaamheden mogelijk
te maken.
(29) Met het oog op een merkbare kwantitatieve invloed van
de steunregeling op het gebruik van de communautaire
grondstoffen moet een minimumhoeveelheid worden
vastgesteld voor elk product waarvoor een aanvraag kan
worden ingediend.
(30) Ook moet worden gepreciseerd dat alleen steun wordt
verleend voor producten die voldoen aan de minimumkwaliteitseisen voor gebruik voor de in artikel 35, lid 1,
onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999
genoemde doeleinden.
(31) Om de bevoegde instanties van de lidstaten in staat te
stellen de nodige controles te verrichten, moeten de
verplichtingen van de bedrijven ten aanzien van het
bijhouden van hun voorraadboekhouding gepreciseerd
worden.
(32) Het is dienstig te bepalen dat het recht op steun ontstaat
op het ogenblik waarop de verwerking is beëindigd; gelet
op de technische verliezen dient te worden toegestaan
dat de feitelijk verwerkte hoeveelheid 10 % lager is dan
de in de steunaanvraag vermelde hoeveelheid.
(33) Om technische redenen worden de grondstoffen door
sommige bedrijven lange tijd opgeslagen voordat de in
de handel te brengen producten worden vervaardigd;
daarom is het dienstig een voorschottenregeling in te
voeren om de steun vroeger aan de bedrijven te betalen,
maar tegelijk de bevoegde instanties door een passende
zekerheid te beschermen tegen het risico dat ten onrechte steun wordt uitbetaald; bijgevolg moeten de termijnen
voor de betaling van het voorschot en de voorschriften
voor het vrijgeven van de zekerheid gepreciseerd
worden.
(34) Titel III, hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. 1493/
1999 voorziet in een steunregeling voor de particuliere
opslag van tafelwijn, druivenmost, geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost; overeenkomstig artikel 24, lid 2, van diezelfde
verordening wordt de steun alleen toegekend als een
opslagcontract is gesloten; er moeten uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld met betrekking tot het sluiten, de
inhoud, de looptijd en de gevolgen van deze contracten.

(37) Met het oog op gelijke voorwaarden bij het sluiten
van contracten moeten dergelijke contracten worden
gesloten volgens een voor de hele Gemeenschap identiek
model dat voldoende nauwkeurig is om het betrokken
product te kunnen identificeren.
(38) De ervaring met de verschillende regelingen inzake de
particuliere opslag van landbouwproducten leert dat
moet worden gepreciseerd in hoeverre Verordening
(EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van toepassing
is voor de berekening van de in deze regelingen bedoelde
termijnen, data en vervaldata, en dat de begin- en
einddata van de contractuele opslag nauwkeurig moeten
worden gedefinieerd.
(39) In artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1182/71 is bepaald dat indien de laatste dag van een
termijn valt op een feestdag, een zondag of een zaterdag,
deze termijn afloopt op het einde van het laatste uur van
de daaropvolgende werkdag; voor opslagcontracten is
het mogelijk dat toepassing van deze bepaling niet in
het belang van de marktdeelnemers is; zij kan namelijk
leiden tot een ongelijke behandeling wanneer de laatste
dagen van de opslag worden overgedragen; daarom is
het nodig voor de berekening van de laatste dag van de
contractuele opslag van deze bepaling af te wijken.
(40) Om te waarborgen dat het sluiten van de contracten van
invloed is op de ontwikkeling van de marktprijzen, moet
worden voorgeschreven dat de contracten slechts voor
noemenswaardige hoeveelheden mogen worden gesloten.
(41) De steun voor opslag moet worden beperkt tot producten die de ontwikkeling van de marktprijzen beïnvloeden; deze steun mag bijgevolg slechts worden toegekend
voor ongebottelde producten; om dezelfde redenen
mogen de contracten alleen betrekking hebben op
producten van voldoende kwaliteit; bovendien moet
voor tafelwijn het sluiten van contracten worden beperkt
tot wijn waarvan de bereiding reeds in een gevorderd
stadium is en mag voorts tijdens de looptijd van
het contract de uitvoering van de behandelingen of
oenologische procédés die nodig zijn voor een goede
bewaring van het product niet worden belemmerd.
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(42) Met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de
productie dient een minimumalcoholgehalte te worden
vastgesteld voor de wijn en de most waarvoor opslagmaatregelen kunnen worden genomen; daartoe tevens
dient te worden voorzien in de mogelijkheid om voor
tafelwijn waarvoor langlopende opslagcontracten worden gesloten, strengere voorwaarden vast te stellen naar
gelang van de kwaliteit van de oogst.

(43) Ter voorkoming van misbruiken moet worden bepaald
dat tafelwijn waarvoor een opslagcontract is gesloten
niet als v.q.p.r.d. kan worden erkend.

(44) Om te voorkomen dat de marktsituatie wordt beïnvloed
door producten waarvoor een contract is gesloten, moet
verboden worden dat deze producten tijdens de looptijd
van het contract worden afgezet en bepaalde handelingen ter voorbereiding daarvan worden verricht.

(45) Krachtens artikel 26, lid 1, derde streepje, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 kan worden toegestaan dat
druivenmost waarvoor een langlopend contract is gesloten, tijdens de geldigheidsduur van dit contract tot
geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost wordt verwerkt; aangezien deze
verwerking een gebruikelijke verwerking is, dient de
betrokken mogelijkheid permanent te gelden.

(46) Met het oog op uitvoering van de nodige controles
moet het interventiebureau worden ingelicht over elke
verwerking van druivenmost waarvoor een opslagcontract is gesloten.

(47) De verwerking van druivenmost tot geconcentreerde
druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost leidt tot een vermindering van het volume van het
opgeslagen product en dus tot lagere opslagkosten;
daartegenover staat, aangezien het vervaardigde product
een hogere waarde heeft, een stijging van de rentekosten;
derhalve lijkt het gerechtvaardigd om, bij verwerking
van het product, tijdens de hele geldigheidsduur van het
contract het steunbedrag te handhaven op het niveau
dat is berekend op basis van de oorspronkelijke hoeveelheden druivenmost waarvoor het contract is gesloten;
voorts moeten de vervaardigde producten aan de eisen
van de communautaire wetgeving voldoen.

(48) Het bedrag van de steun voor de particuliere opslag moet
worden bepaald rekening houdend met de technische
opslagkosten en de rente; de technische kosten kunnen
variëren naar gelang van de aard van de producten,
terwijl de rentekosten afhangen van de waarde van de
betrokken producten; gelet op deze situatie en om het
beheer van de contracten te vereenvoudigen, is het
dienstig het steunbedrag per dag en per hectoliter vast te
stellen, per soortengroep tafelwijn en most; op grond
van artikel 25, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1493/
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1999 moet het steunbedrag voor geconcentreerde druivenmost worden vastgesteld door op het steunbedrag
voor druivenmost een coëfficiënt van 1,5 toe te passen;
de bij deze verordening vastgestelde bedragen kunnen
evenwel worden gewijzigd bij aanzienlijke veranderingen in de marktprijs van de producten of de rentestand.
(49) Bovendien dient de mogelijkheid te worden gegeven om
de opslagperiode te verkorten wanneer de producten die
worden uitgeslagen bestemd zijn voor uitvoer; het bewijs
dat de producten zijn uitgevoerd, moet, zoals voor
restituties, worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie
van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer
voor landbouwproducten (1).
(50) Om de doeltreffendheid van de maatregel te waarborgen,
maar tegelijk rekening te houden met de eisen voor
de administratie door de interventiebureaus, moeten
termijnen voor de uitbetaling van de steun worden
vastgesteld; met het oog op de behoeften aan kasmiddelen van de producenten in het geval van langlopende
contracten is het evenwel dienstig de lidstaten toe te
staan een voorschottenregeling in te voeren met de
nodige zekerheidstelling.
(51) Wanneer bij het aflopen van een opslagcontract voor
tafelwijn de voorwaarden voor het sluiten van een nieuw
contract voor hetzelfde product vervuld zijn en de
producent hierom verzoekt, kunnen de formaliteiten
voor het sluiten van het nieuwe contract worden vereenvoudigd.
(52) De markt voor most en geconcentreerde most voor de
productie van druivensap is volop in ontwikkeling; om
het gebruik van wijnbouwproducten voor ander gebruik
dan wijn te bevorderen, is het dienstig toe te staan dat
most en geconcentreerde most waarvoor een opslagcontract is gesloten en die bestemd worden voor de
productie van druivensap, vanaf de vijfde maand van de
contractperiode in de handel worden gebracht, mits de
producent het interventiebureau daarvan in kennis stelt;
dezelfde mogelijkheid moet worden geboden om de
uitvoer van deze producten te bevorderen.
(53) Het is dienstig vast te stellen welke producten door
distillatie mogen worden vervaardigd, en met name
de minimumkwaliteitseisen voor neutrale alcohol te
bepalen; bij de vaststelling van deze eisen moet enerzijds
rekening worden gehouden met de huidige stand van
de technologische ontwikkeling en anderzijds met de
noodzaak te waarborgen dat alcohol wordt geproduceerd die normaal op de markt kan worden verkocht
voor verschillende gebruiksmogelijkheden.
(54) De controle op te distilleren producten moet worden
versterkt.
(1) PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11.
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(55) Wat de in de artikelen 29 en 30 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatie betreft, dient te
worden bepaald dat de producenten met de distilleerders
leveringscontracten sluiten die voor goedkeuring aan het
interventiebureau worden voorgelegd, om toezicht op
het verloop van de werkzaamheden en op het naleven
van de verplichtingen van beide partijen mogelijk te
maken; dit systeem maakt het bovendien mogelijk de
kwantitieve gevolgen van distillatie op de markt beter te
volgen; het contractensysteem moet evenwel worden
aangepast om rekening te houden met het feit dat er
enerzijds producenten zijn die voornemens zijn distillatie in loonwerk te laten uitvoeren en anderzijds producenten die zelf over distillatie-installaties beschikken.
(56) Het is met name dienstig specifieke voorschriften in te
voeren om te waarborgen dat uit hoofde van een van de
facultatieve distillaties geleverde wijn van de eigen
productie van de producent afkomstig is; daartoe moet
worden bepaald dat deze producent dient te bewijzen
dat hij de voor levering bestemde wijn inderdaaad heeft
geproduceerd en in bezit heeft; voorts moeten regels
worden opgesteld ter waarborging van een toereikend
toezicht op de essentiële onderdelen van de distillatiecontracten.
(57) Op grond van de ervaring dient ten opzichte van de
hoeveelheid en het effectief alcoholvolumegehalte van
de wijn die in het leveringscontract zijn vermeld een
zekere tolerantie te worden toegestaan.
(58) Het is wenselijk termijnen te bepalen waarbinnen de
steun door de interventiebureaus aan de distilleerders
wordt uitbetaald; bovendien dient te worden bepaald dat
aan de distilleerder een voorschot op de steun kan
worden uitgekeerd; om te garanderen dat het interventiebureau geen onverantwoorde risico’s loopt, moet een
stelsel van zekerheden worden ingevoerd.
(59) De ervaring heeft geleerd dat het, ten aanzien van de in de
artikelen 27 en 28 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde distillaties, voor de producenten niet altijd
gemakkelijk is precies te berekenen welke hoeveelheden
product zij moeten leveren om aan hun verplichting te
voldoen; voorkomen moet worden dat wanneer de voor
de levering vastgestelde termijn wordt overschreden, dit
voor producenten die de vereiste hoeveelheden vrijwel
volledig hebben geleverd en nog slechts een kleine
hoeveelheid moeten naleveren, gevolgen heeft die niet
evenredig zijn met de begane overtreding; daartoe moet,
op voorwaarde dat de betrokken producenten de ontbrekende hoeveelheden product later leveren, ervan
worden uitgegaan dat zij hun hoofdverplichting binnen
de gestelde termijn zijn nagekomen.
(60) De in de artikelen 27 en 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde distillaties zijn van essentieel
belang voor de totstandbrenging van het evenwicht op
de markt voor tafelwijn en indirect ook voor de
structurele aanpassing van het wijnbouwpotentieel aan
de vraag; deze maatregelen dienen dus zeer strikt te
worden toegepast en alle betrokkenen moeten de
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hoeveelheden die met hun distillatieverplichting overeenkomen daadwerkelijk leveren; gebleken is dat uitsluiting van de toepassing van de interventiemaatregelen in
bepaalde gevallen niet volstaat om de betrokkene zijn
verplichting te doen nakomen; derhalve moet worden
voorzien in de mogelijkheid om extra communautaire
maatregelen te treffen voor producenten die niet aan
hun verplichtingen voldoen binnen de gestelde termijn,
maar wel vóór een andere, te bepalen datum.
(61) Via de verschillende distillaties in de wijnbouwsector
mag neutrale alcohol worden geproduceerd zoals gedefinieerd in bijlage V bij deze verordening; om te kunnen
nagaan of aan deze criteria is voldaan, dienen communautaire analysemethoden te worden vastgesteld.
(62) Deze methoden moeten derhalve verplicht worden gesteld voor elke handelstransactie en elke controle en
gezien de beperkte mogelijkheden in de handel moet een
beperkt aantal gangbare methoden worden toegestaan
waarmee de gezochte waarden snel en met voldoende
zekerheid kunnen worden bepaald.
(63) Als communautaire analysemethoden dienen methoden
te worden geselecteerd die algemeen erkend worden en
die methoden moeten uniform worden toegepast.
(64) Met het oog op een goede vergelijkbaarheid van de
resultaten van de toepassing van de in Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde analysemethoden moeten de
criteria met betrekking tot de herhaalbaarheid en de
reproduceerbaarheid van deze resultaten worden bepaald.
(65) De aankoopprijs van de bijproducten moet worden
toegepast franco distilleerinstallaties; in bepaalde gevallen wordt het vervoer om praktische redenen door de
distilleerder uitgevoerd; om deze handelwijze, die vaak
nodig is, niet te belemmeren, dient te worden gepreciseerd dat de aankoopprijs in dat geval wordt verminderd
met de vervoerkosten.
(66) De verplichting tot distillatie is een aanzienlijke belasting
voor individuele producenten die slechts een kleine
hoeveelheid wijn produceren; deze verplichting zou voor
hen kosten voor het vervoer van hun druivendraf en
wijnmoer veroorzaken die buitensporig hoog zijn in
vergelijking met de inkomsten die ze kunnen verwachten
uit de daaruit geproduceerde alcohol; derhalve dient de
worden toegestaan dat deze producenten de bijproducten niet leveren.
(67) Gepreciseerd zij dat producenten, voor het gedeelte van
hun wijnproductie dat daadwerkelijk wordt geleverd
voor de in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde distillatie, slechts verplicht zijn
de bijproducten van de wijnbereiding uit hoofde van de
in artikel 27 bedoelde distillatie van diezelfde verordening te leveren.
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(68) In bepaalde productiegebieden vormt de distillatie van
bijproducten voor bepaalde kleine producenten een
buitensporige last; derhalve moet hun, op verzoek van
hun lidstaat, worden toegestaan hun verplichting na te
komen door die bijproducten onder toezicht uit de
markt te laten nemen.
(69) Producenten die hun druivendraf leveren voor de vervaardiging van oenocyanine leveren over het algemeen
ongegiste druivendraf; door de behandelingen voor de
extractie van de oenocyanine wordt deze draf ongeschikt
voor vergisting en distillatie; deze producenten moeten
dus worden vrijgesteld naar verhouding van hun levering
van druivendraf voor de vervaardiging van oenocyanine.
(70) Als wijn die normaal in het kader van de verplichte
distillatie zou moeten worden geleverd voor de bereiding
van wijnazijn wordt gebruikt, zal aan de interventiebureaus minder alcohol worden geleverd; daarom moet
de producenten worden toegestaan om de hoeveelheid
wijn die zij eventueel nog moeten laten distilleren om
volledig aan hun verplichtingen inzake levering van
bijproducten van de wijnbereiding te voldoen, in plaats
daarvan aan azijnfabrieken te leveren.
(71) Als, overeenkomstig artikel 27, leden 7 en 8, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999, bijproducten van de
wijnbereiding onder toezicht uit de markt worden
genomen, moet ervoor worden gezorgd dat alle bijproducten van de verwerking van druiven worden geëlimineerd vóór het einde van het wijnoogstjaar waarin ze
zijn vervaardigd; daartoe dient een adequate controleregeling te worden ingesteld, die geen onevenredige administratieve lasten veroorzaakt, met name niet in de
lidstaten met zeer geringe wijnproductie.
(72) Bepaald moet worden dat het bewijs moet worden
geleverd van levering van de draf, de wijnmoer en de
wijn aan de distilleerder, waarbij onderscheid wordt
gemaakt naargelang de distilleerder gevestigd is in
dezelfde lidstaat als de producent dan wel in een andere
lidstaat.
(73) Overeenkomstig artikel 27, lid 11, en artikel 28, lid 5,
van Verordening (EEG) nr. 1493/1999 kunnen distilleerders hetzij steun kunnen krijgen voor het te distilleren
product, hetzij het bij de distillatie verkregen product
aan het interventiebureau leveren; bij de vaststelling van
het steunbedrag moet rekening worden gehouden met
de marktprijs van de verschillende producten die bij de
distillatie kunnen worden verkregen.
(74) Om de steun te ontvangen, moeten de betrokkenen
een aanvraag vergezeld van een aantal bewijsstukken
indienen; wat de aard en het aantal van de vereiste
bewijsstukken betreft, moet rekening worden gehouden
met de verschillen tussen enerzijds wijn en wijnmoer en
anderzijds druivendraf; met het oog op een uniforme
toepassing van de regeling in de lidstaten dienen termijnen voor de indiening van de aanvraag en voor de
uitbetaling van de aan de verwerker verschuldigde steun
te worden vastgesteld; voorts moeten regels worden
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vastgesteld voor de evenredigheid van steunverlaging
ingeval de distilleerder weliswaar zijn voornaamste verplichtingen is nagekomen, maar het bewijs daarvan te
laat heeft geleverd.
(75) Bij de vaststelling van de door de interventiebureaus
voor de hun geleverde producten te betalen prijs moet
rekening worden gehouden met de gemiddelde kosten
voor het vervoeren en distilleren van het betrokken
product.
(76) Voor de producten die aan de interventiebureaus worden
geleverd uit hoofde van de in artikel 27 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatie dient een uniforme forfaitaire prijs te worden vastgesteld voor alle
distillatieproducten, ongeacht de grondstof.
(77) In bepaalde gebieden van de Gemeenschap is de verhouding tussen de hoeveelheden draf enerzijds en de hoeveelheden wijn en wijnmoer anderzijds zo dat de
gemiddelde distillatiekosten verschillen van die welke
voor de vaststelling van de forfaitaire prijs worden
aangehouden; deze situatie maakt het in sommige van
de betrokken gebieden economisch onmogelijk, of dreigt
het daar onmogelijk te maken, het uiteindelijke doel van
de verplichte distillatie van de bijproducten van de
wijnbereiding te bereiken; derhalve is het noodzakelijk
tegelijk met de forfaitaire prijs ook prijzen vast te stellen
die zijn gedifferentieerd naar gelang van de grondstof
waaruit het distillatieproduct is verkregen, waarbij de
beslissing de gedifferentieerde prijzen toe te passen in de
gebieden waar de toepassing van de forfaitaire prijs
bovengenoemde moeilijkheden veroorzaakt aan de lidstaten moet worden gelaten.
(78) Wanneer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt,
mag dit niet leiden tot extra uitgaven van het interventiebureau en derhalve van het EOGFL; daarom moet een
correlatie worden vastgesteld tussen het niveau van de
naar het basisproduct gedifferentieerde prijzen en de
forfaitaire prijs; die correlatie moet zo zijn dat het
gewogen gemiddelde van de naar het basisproduct
gedifferentieerde prijzen niet hoger is dan de forfaitair
vastgestelde prijs.
(79) Bij gebreke van een gemeenschappelijke marktordening
voor ethyalcohol zijn de interventiebureaus die de
alcohol moeten afzetten die zij moeten aankopen uit
hoofde van de in de artikelen 27 en 28 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999, gedwongen deze alcohol te verkopen tegen een lagere prijs dan de aankoopprijs;
bepaald moet worden dat het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de betrokken alcohol
via een forfaitair bedrag voor rekening komt van het
EOGFL, afdeling Garantie.
(80) Artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/99 van de
Raad voorziet in distillatie om de wijnmarkt te ondersteunen en bijgevolg de bevoorrading van de segmenten
van de drinkalcoholsector met distillatieproducten van
wijn te blijven bevorderen; om rekening te kunnen
houden met de overschotten aan het eind van het
wijnoogstjaar is het dienstig deze maatregel elk wijnoogstjaar vanaf 1 september toe te passen.
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(81) De verantwoordelijkheid van de Commissie voor de
afzet van bepaalde, van wijn afkomstige alcohol, brengt
mee dat een betere kennis van de transacties op de
alcoholmarkt nodig is; daarom moeten de lidstaten aan
de Commissie niet alleen inlichtingen verstrekken over
alcohol afkomstig van verplichte distillaties, maar ook
over alcohol van vrijwillige distillaties die in het bezit
van de interventiebureaus is.
(82) Het is wenselijk om de kenmerken waaraan producten
die kunnen worden gedistilleerd, moeten voldoen beter
te definiëren.
(83) Bepaald moet worden dat de fysieke controle van de in
de distilleerderij binnenkomende producten zo moet
worden uitgevoerd dat een adequate representativiteit
gewaarborgd is.
(84) Bepaald moet worden wat de consequenties zijn wanneer
de producent zijn verplichtingen niet nakomt; het is
echter wenselijk te bepalen dat de Commissie regels
vaststelt ten aanzien van het recht op steun van distilleerders die zich niet aan bepaalde administratieve termijnen
hebben gehouden, zulks met name om rekening te
houden met het proportionaliteitsbeginsel.
(85) Er moeten bepalingen worden vastgesteld die het mogelijk maken rekening te houden met overmacht als
gevolg waarvan de voorgenomen distillatie onmogelijk
is geweest.
(86) Voor een goed toezicht op de distillatieverrichtingen
moet een erkenningsregeling voor distilleerders worden
ingevoerd.
(87) Om rekening te houden met de realiteit van de markt
van wijn die voor distillatie is bestemd, is het dienstig
toe te staan dat die wijn zowel door de distilleerders als
door de bereiders tot distillatiewijn kan worden verwerkt
en dat daartoe de nodige aanpassingen in de algemene
regeling worden aangebracht.
(88) Het is wenselijk dat de lidstaten met het oog op een
optimale controle het aantal plaatsen kunnen beperken
waar distillatiewijn mag worden geproduceerd.
(89) Er moeten nadere bepalingen worden vastgesteld inzake
de betaling van de aankoopprijs van de wijn, de betaling
van de steun aan de bereider van distillatiewijn en van
het voorschot op de steun, alsmede inzake het stellen
van een zekerheid en het vrijgeven daarvan.
(90) De toevoeging van een verklikstof aan de voor distillatie
bestemde wijn is een doeltreffend controlemiddel; bepaald moet worden dat de aanwezigheid van een
dergelijke verklikstof het verkeer van deze wijn en van
de daaruit verkregen producten niet mag beletten.
(91) In verband met werkwijzen in een aantal lidstaten op
het gebied van het vervoer van de producten naar de
distilleerderij, met name wanneer het geringe hoeveelheden betreft, moeten de lidstaten worden gemachtigd toe
te staan dat het vervoer gemeenschappelijk gebeurt.
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(92) Op grond van artikel 32 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 moet voor bepaalde distillaties aan producenten een lagere aankoopprijs worden betaald voor
wijn waarvan zij door toevoeging van sacharose of van
geconcentreerde druivenmost waarvoor de in artikel 34
bedoelde steun is aangevraagd of waarvoor deze steun is
toegekend, het alcoholgehalte hebben verhoogd.
(93) Het is zeer moeilijk om voor elke producent te bepalen
in welke mate het alcoholgehalte van de voor distillatie
geleverde wijn is verhoogd; daarom kan het economische
voordeel dat elke producent zo heeft verkregen alleen
nauwkeurig worden bepaald ten koste van een buitensporige administratie die kan leiden tot achterstand bij
de uitbetaling van steun en daardoor het vlotte verloop
van alle interventiemaatregelen in het gedrang kan
brengen; het is daarom dienstig een verlaging van de
aankoopprijs van de wijn toe te passen, gebaseerd op de
gemiddelde verhoging van het natuurlijke alcoholgehalte
in elke wijnbouwzone; om de buitensporige administratieve last van systematische controle op de verhoging
van het alcoholgehalte bij alle producenten te vermijden,
moet voor elke zone of elk gedeelte van een zone
een forfaitaire verlaging van de aankoopprijs worden
vastgesteld voor alle voor distillatie geleverde wijn.
(94) Het is billijk te bepalen dat producenten die het alcoholgehalte van de tafelwijn die zij hebben geproduceerd
hebben verhoogd door toevoeging van sacharose of van
geconcentreerde druivenmost met steun als bedoeld in
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 1493/1999, de
volledige prijs ontvangen; bovendien moet worden bepaald dat de producenten die dit procédé slechts hebben
toegepast voor een kleiner deel van hun productie dan
zijn voor distillatie leveren, de volledige prijs ontvangen
voor een hoeveelheid die overeenkomt met het verschil
tussen de geleverde hoeveelheid en de verrijkte hoeveelheid.
(95) De steun voor het door distillatie verkregen product en
de prijzen van de producten die door het interventiebureau in het kader van de in artikel 28 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatiemaatregelen zijn
overgenomen, moeten worden aangepast om rekening
te houden met de verlaging van de aankoopprijs van de
wijn.
(96) De situatie op de alcoholmarkt in de Gemeenschap
wordt gekenmerkt door voorraden als gevolg van interventiemaatregelen op grond van de artikelen 27, 28 et
30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999.
(97) Om een gelijke behandeling van de kopers te waarborgen, moeten de specifieke bepalingen voor deze openbare inschrijvingen worden vastgesteld.
(98) Bepaald moet worden dat voor de afzet van deze
voorraden alcohol verschillende vormen van openbare
inschrijving mogelijk zijn, naar gelang van het gebruik
en de bestemming van deze alcohol alsmede van de
hoeveelheden alcohol 100 % vol waarop de openbare
inschrijvingen betrekking hebben.
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(99) Aangezien de openbare inschrijving ten doel heeft de
beste prijs te verkrijgen, moet de Commissie, wanneer
zij besluit op de offertes in te gaan, toewijzen aan de
hoogste bieder; bovendien moeten bepalingen worden
vastgesteld voor het geval dat in verscheidene offertes
voor een zelfde partij dezelfde prijs wordt geboden.

(100) Om door bepaalde verwerkers uitgedachte nieuwe toepassingen voor alcohol in middelgrote industriële bedrijven te kunnen uittesten en zo op termijn nieuwe
afzetmogelijkheden voor alcohol uit de Gemeenschap te
ontwikkelen zonder de markt voor gedistilleerde dranken te verstoren, moet onder bepaalde voorwaarden
worden voorzien in de mogelijkheid om offertes van
hoogstens 5 000 hectoliter in te dienen.

(101) Bepaald moet worden welke vormen van verwerking tot
goederen die in het kader van het actieve veredelingsverkeer worden uitgevoerd, met werkelijke industriële toepassingen kunnen worden gelijkgesteld.
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(107) Met het oog op een betere continuïteit in de voorziening
van de betrokken landen moeten regelmatig openbare
inschrijvingen worden gehouden voor uitvoer naar de
landen van het Caribische gebied van wijnalcohol die
uitsluitend in de sector motorbrandstoffen mag worden
gebruikt; de ervaring heeft geleerd dat er weinig risico is
dat die afzetmogelijkheid de markt verstoort en dat het
een belangrijke afzetmogelijkheid betreft.
(108) Het is dienstig om de omvang van de partijen die bij
inschrijving worden verkocht om naar de landen van
het Caribische gebied te worden uitgevoerd, aan te
passen aan de normaal ingezette capaciteit van de
zeeschepen en zo voor de betrokken handelaren de
kosten voor de honoreringszekerheid te beperken; de
voor de afhaling van de toegewezen alcohol vastgestelde
termijnen moeten dienovereenkomstig worden aangepast.

(102) Om er zeker van te kunnen zijn dat de verkochte alcohol
werkelijk een bestemming krijgt die niet tot verstoring
van de alcoholmarkt leidt, moet in de op grond van deze
inschrijvingen ingediende offertes nauwkeurig worden
vermeld waarvoor de alcohol zal worden gebruikt.

(109) Er moeten bepaalde voorwaarden inzake de openbare
verkoop van wijnalcohol bestemd voor gebruik in
de sector motorbrandstoffen binnen de Gemeenschap
worden vastgesteld om de bevoorrading van de ondernemingen in zekere mate te garanderen en rekening te
houden met de kosten van de in de verwerkingsbedrijven
voor dat gebruik uit te voeren investeringen, zonder
daardoor echter het vervoer van de te koop aangeboden
alcohol onmogelijk te maken.

(103) Het is dienstig te bepalen dat een inschrijver een offerte
mag indienen per type alcohol, per type eindgebruik
en per inschrijving; de juridische gevolgen voor de
inschrijver die meer dan één offerte indient, moeten
worden gepreciseerd.

(110) Bepaald moet worden dat een dergelijke openbare
verkoop betrekking kan hebben op verscheidene partijen
alcohol wanneer grote hoeveelheden voor afzet via dit
soort openbare verkoop zijn bestemd en de alcohol uit
de betrokken opslagtanks niet mag worden vervoerd
zolang geen afhaalbon is afgegeven.

(104) Om de concurrentiepositie van de producten die door
alcohol zouden kunnen worden vervangen niet ongunstig te beïnvloeden, moet de Commissie de mogelijkheid
worden gegeven niet op de offertes in te gaan.

(105) Om zo veel mogelijk offertes in aanmerking te kunnen
nemen waarin enerzijds een bevredigende prijs wordt
geboden en anderzijds voor de alcohol een eindbestemming is aangegeven die voor dat product nieuwe
afzetmogelijkheden in de industrie schept, moet binnen
bepaalde grenzen worden voorzien in de mogelijkheid
dat inschrijvers die zulke offertes hebben ingediend een
vervangingspartij wordt toegewezen; daardoor zal meer
alcohol uit de Gemeenschap kunnen worden verkocht
en een deel van de voorraden, waarvan het beheer grote
uitgaven voor de begroting met zich brengt, kunnen
worden weggewerkt.

(106) Ondanks de tolerantie voor de totale hoeveelheid die
door middel van inschrijving wordt afgezet, moet, vóór
de afgifte van een afhaalbon, de te betalen prijs worden
berekend aan de hand van de op een hectoliter nauwkeurig bepaalde hoeveelheid alcohol 100 % vol.

(111) In geval van een inschrijving of een openbare verkoop
voor alcohol die in de sector motorbrandstoffen moet
worden gebruikt en waarbij het nodig is de afhaling en
de verwerking van de alcohol over verscheidene jaren te
spreiden, moet de door de koper geboden prijs per
hectoliter alcohol 100 % vol driemaandelijks aan de
hand van een in het betrokken bericht van inschrijving
vermelde coëfficiënt worden herzien om de voor de
toegewezen alcohol te betalen prijs te laten aansluiten
bij de ontwikkeling van de brandstofprijzen op de
wereldmarkt.
(112) Wegens de grootte van bepaalde tanks waarin een deel
van de uit de verplichte distillaties verkregen alcohol
is opgeslagen en de lange opslagduur van bepaalde
hoeveelheden van deze alcohol, is het in de praktijk
onmogelijk precies te weten hoeveel verkoopbare alcohol sommige van deze tanks bevatten.
(113) Daarom moet worden bepaald dat elke inschrijving die
uiteindelijk betrekking blijkt te hebben op een verkochte
hoeveelheid alcohol van 99 tot 101 % van de oorspronkelijk te koop aangeboden hoeveelheid alcohol, als
uitgevoerd moet worden beschouwd.
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(114) Gepreciseerd moet worden dat de verklaring van de
inschrijver waarbij hij afziet van klachten over de
kwaliteit en de kenmerken van de hem eventueel toegewezen alcohol geen betrekking heeft op eventuele
verborgen gebreken die vanwege de aard ervan door de
inschrijver niet vooraf kunnen worden geconstateerd en
het product voor het geplande gebruik ongeschikt
maken.

nr. 1493/1999 bedoelde distillaties aan het interventiebureau is geleverd; een deel van deze garantie mag pas
worden vrijgegeven nadat de koper bewijzen heeft
geleverd over alle verliezen in het kader van de betrokken
inschrijving, zodat een voldoende groot garantiebedrag
beschikbaar blijft om sancties te kunnen opleggen voor
ongeoorloofde alcoholverliezen.

(115) Bovendien moet worden bepaald dat bij verkoop in het
kader van bepaalde openbare inschrijvingen de alcohol
in voorkomend geval wordt gedenatureerd om te voorkomen dat hij voor andere doeleinden wordt gebruikt;
de denaturering dient te gebeuren door benzine aan de
toegewezen alcohol toe te voegen.

(120) Voor verwerking van de verkochte alcohol tot bepaalde
voorgeschreven bestemmingen is het nodig dat die
alcohol of eerst wordt gerectificeerd of gedehydrateerd;
daarbij wordt ook alcohol van slechte smaak geproduceerd, die niet geschikt is om voor de oorspronkelijk
bij de inschrijving vastgestelde doeleinden te worden
gebruikt; derhalve moeten de voorwaarden voor de
vrijgave van de uitvoeringszekerheid aan die situatie
worden aangepast.

(116) Er moet een stelsel van zekerheden worden ingevoerd
om ervoor te zorgen dat de inschrijvingsprocedures
efficiënt verlopen en dat de alcohol daadwerkelijk wordt
gebruikt voor het doel waarvoor de betrokken inschrijving wordt gehouden; de zekerheden moeten op een
zodanig niveau worden vastgesteld dat, overeenkomstig
artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 wordt
voorkomen dat de markt voor in de Gemeenschap
geproduceerde alcohol en gedistilleerde dranken wordt
verstoord door een gebruik van de alcohol dat strijdig is
met de doelstellingen van de inschrijvingen; er dient te
worden verwezen naar de voorschriften van Verordening
(EEG) nr. 2220/85 van de Commissie van 22 juli 1985
tot vaststelling van gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake de regeling voor het stellen van zekerheden
voor landbouwproducten, met inbegrip van wijn; derhalve moeten de primaire eisen worden vastgesteld voor de
verplichtingen waarvoor de zekerheden worden gesteld.
(117) Bij het vervoer over land en over zee en bij de verwerking
van de alcohol vóór het eindgebruik kunnen bepaalde
hoeveelheden alcohol verloren gaan; bij het beoordelen
van de bij het laden en lossen van alcohol geconstateerde
verschillen in het volume alcohol moet rekening worden
gehouden met de terzake geldende technische normen
en voor elk van de bovengenoemde verliezen moet een
specifieke maximmumtolerantie worden vastgesteld.
(118) Er moet een algemene maximumtolerantie worden vastgesteld voor de alcoholverliezen bij veelvuldig vervoer
over land en over zee in het kader van een openbare
inschrijving voor de uitvoer van alcohol die verwerkt
wordt in één van de in deze verordening bedoelde derde
landen; bovendien moet voor alcoholverliezen die het
gevolg zijn van de verwerking in deze derde landen een
hogere maximumtolerantie worden vastgesteld dan voor
dezelfde bewerkingen als ze zijn uitgevoerd in de
Gemeenschap, om rekening te houden met de klimaatsfactoren en met andere aspecten, alsmede met het lagere
rendement van installaties in bepaalde derde landen.
(119) Alcoholverliezen boven de vastgestelde maximumtoleranties moeten worden bestraft door van de uitvoeringsgarantie een forfaitair bedrag verbeurd te verklaren dat
de kostprijs dekt van de alcohol die in het kader van de
in de artikelen 27, 28 en 30 van Verordening (EG)

(121) Voorts dient te worden bepaald dat de controle op de
afzet van de alcohol voor de in de inschrijvingen
vastgestelde doeleinden ten minste gelijkwaardig dient
te zijn aan die op de binnenlandse alcohol; het kan
dienstig zijn voor de controle op bepaalde vormen van
gebruik of bepaalde bestemmingen een bureau voor
internationale verificaties in te schakelen om na te gaan
of de verplichtingen in het kader van de openbare
inschrijving goed worden nagekomen; met het oog op
de versterking en ontwikkeling van de interne markt in
het wenselijk de fysieke controles uit te voeren op de
plaats van vertrek of bestemming van de alcoholtransporten.

(122) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Object van deze verordening
De communautaire regelgeving inzake mechanismen voor de
regulering van de wijnmarkt bestaat uit titel III van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 en deze verordening.

Deze verordening betreft de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1493/1999 met betrekking tot de steun
voor het gebruik van druiven, druivenmost, geconcentreerde
druivenmost (titel I), de steun voor particuliere opslag (titel II)
en voor distillatie (titel III).
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Artikel 2
Algemene voorschriften

2.
Bij gebruik voor de productie van eetbare producten
moet het druivensap voldoen aan de bepalingen van richtlijn
nr. 93/77/EEG.

Artikel 4

1.
De lidstaten kunnen bepalen dat marktdeelnemers die
hun activiteiten in de loop van een bepaald wijnoogstjaar voor
het eerst uitoefenen, slechts in aanmerking kunnen komen
voor steun uit hoofde van deze verordening voor producten
die afkomstig zijn van druiven van hun eigen productie.
2.
Onverminderd artikel 30 van deze verordening komen
marktdeelnemers voor wie in het voorgaande wijnoogstjaar de
in de artikelen 27 en 28 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde verplichtingen golden, alleen in aanmerking voor de
in deze verordening vervatte maatregelen als zij aantonen dat
zij hun verplichtingen tot levering of tot het onder toezicht uit
de markt nemen, zijn nagekomen.

31.7.2000

Bedrag van de steun
De bedragen van de steun voor het gebruik van druiven,
druivenmost en geconcentreerde druivenmost als bedoeld in
artikel 35 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 worden als
volgt vastgesteld:
a)

Druiven (per 100 kilo): 4,952 €.

b)

Druivenmost (per hectoliter): 6,193 €.

c)

Geconcentreerde druivenmost (per hectoliter): 21,655 €.

TITEL I

Artikel 5

STEUN VOOR HET GEBRUIK VAN DRUIVEN, DRUIVENMOST, GECONCENTREERDE DRUIVENMOST OF
GERECTIFICEERDE GECONCENTREERDE DRUIVENMOST

HOOFDSTUK I
PRODUCTIE VAN DRUIVENSAP

Technische eisen ten aanzien van de verwerking
De in artikel 4, lid 1, van deze verordening bedoelde producten
moeten van gezonde handelskwaliteit zijn en geschikt voor
verwerking tot druivensap. De druivenmost en de druivenmost
die uit de gebruikte druiven is verkregen, moeten bij 20 °C een
soortelijke massa hebben tussen 1,055 en 1,100 g/cm3.

Artikel 6

Artikel 3

Regels voor de verwerkers

Object van de steun
1.
In dit hoofdstuk worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld van de in artikel 35, lid 1, onder a), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde steun. De steun wordt toegekend
aan verwerkers:
a)

b)

die, producenten of producentengroeperingen zijnde,
de van hun eigen oogst afkomstige druiven, en de
druivenmost en de geconcentreerde druivenmost die
volledig uit hun eigen oogst zijn verkregen, verwerken of
laten verwerken tot druivensap of tot andere eetbare
producten uit dit druivensap, of
die druiven, druivenmost of geconcentreerde druivenmost, geproduceerd in de Gemeenschap, direct of indirect
kopen bij de producenten of producentengroeperingen
om ze te verwerken tot druivensap of tot andere eetbare
producten uit dit druivensap.

De gebruikte grondstof moet volledig afkomstig zijn van in de
Gemeenschap geproduceerde druiven.

1.
Verwerkers die het hele wijnoogstjaar verwerkingsactiviteiten uitvoeren en die de in artikel 35, lid 1, onder a),
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde steun willen
ontvangen, moeten vóór het begin van het wijnoogstjaar of,
wanneer zij voor het eerst druivensap produceren, vóór ze met
deze activiteit beginnen bij de bevoegde instanties van de
lidstaat waar de verwerking plaatsvindt een programma met
ten minste de volgende gegevens indienen:
a)

de naam of de firmanaam en het adres van de verwerker;

b)

de volgende technische gegevens:
i)

de aard van de grondstof (druiven, druivenmost of
geconcentreerde druivenmost),

ii)

de plaats van opslag van de voor verwerking bestemde druivenmost en geconcentreerde druivenmost,

iii)

de plaats waar de verwerking zal plaatsvinden.
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De lidstaten kunnen met het oog op de controle driemaandelijkse verklaringen en aanvullende gegevens eisen.

b)

de hoeveelheden en de soortelijke massa van de grondstoffen die dagelijks zijn verwerkt,

2.
Verwerkers die verwerkingsactiviteiten uitvoeren op bepaalde data en die de in artikel 35, lid 1, onder a), van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde steun willen ontvangen, moeten ten minste drie werkdagen vóór het begin van
deze verwerking bij de bevoegde instantie een schriftelijke
verklaring indienen met ten minste de volgende gegevens:

c)

de dagelijks bij de verwerking geproduceerde hoeveelheden druivensap,

d)

de hoeveelheden druivensap die dagelijks zijn bedrijf
verlaten en de naam en het adres van de geadresseerde(n).

a)

de volgens lid 1, onder a) en b), van dit artikel vereiste
gegevens;

b)

de wijnbouwzone waaruit de grondstof afkomstig is,
volgens de indeling in bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1493/1999;

c)

de volgende technische gegevens:
i)

de hoeveelheid (in 100 kg voor druiven en in
hectoliter voor druivenmost of geconcentreerde
druivenmost),

ii)

de soortelijke massa, voor druivenmost en geconcentreerde druivenmost,

iii)

de begindatum van de verwerking en de geplande
duur daarvan.

Wanneer de verwerker in de sapproductie-installaties één
van de in artikel 7, lid 1, van deze verordening bedoelde
bewerkingen zelf uitvoert, in voorkomend geval met druivensap vermengd met andere producten, hoeven de onder d) van
de voorgaande alinea bedoelde gegevens niet te worden
vermeld. In dat geval moeten in de voorraadboekhouding
bovendien de dagelijks verpakte hoeveelheden druivensap
worden vermeld.
6.
De bewijsstukken met betrekking tot de in lid 5 bedoelde
voorraadboekhouding moeten bij elke verificatie ter beschikking worden gesteld van de controle-instanties.
Artikel 7
Regels voor de gebruikers

De verklaring moet betrekking hebben op een hoeveelheid van
ten minste:
a)

1 300 kilo voor druiven;

b)

10 hectoliter voor druivenmost;

c)

3 hectoliter voor geconcentreerde druivenmost.

De lidstaten kunnen aanvullende gegevens voor de identificatie
van het product eisen.
3.
Verwerkers die per wijnoogstjaar niet meer dan 50 ton
druiven, 800 hectoliter druivenmost of 150 hl geconcentreerde
druivenmost gebruiken voor de productie van druivensap,
dienen aan het begin van het wijnoogstjaar bij de bevoegde
autoriteiten een verklaring in met de volgens lid 1, onder a) en
b), van dit artikel vereiste gegevens. De andere, in de leden 1
en 2 bedoelde verklaringen hoeven door hen niet te worden
ingediend.
4.
De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde verklaringen en
programma’s moeten worden ingediend in ten minste twee
exemplaren, waarvan er ten minste één, naar behoren geviseerd
door de bevoegde instantie, naar de verwerker wordt teruggestuurd.
5.
De verwerker dient een voorraadboekhouding bij te
houden waarin met name de volgende gegevens uit de
geleidedocumenten of de in artikel 70 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde registers worden vermeld:
a)

de hoeveelheden, de soortelijke massa en de wijnbouwzone van oorsprong van de grondstoffen die dagelijks in
zijn bedrijf worden aangevoerd en, in voorkomend geval,
de naam en het adres van de verkoper(s),

1.
In de zin van dit artikel wordt onder „gebruiker” verstaan
elke andere marktdeelnemer dan de verwerker, die één van de
volgende bewerkingen uitvoert: botteling of verpakking, opslag
met het oog op verkoop aan één of meer bedrijven die de
hiervoor of hierna genoemde bewerkingen verrichten, of
vervaardiging, door vermenging met andere producten dan
druivensap, van eetbare producten.
2.
Wanneer de verwerker niet zelf de in lid 1 bedoelde
bewerkingen uitvoert, moet hij op het in artikel 70, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde geleidedocument
aangeven of hij voor de productie van druivensap een steunaanvraag in het kader van deze verordening heeft ingediend of
zal indienen.
3.
Wanneer het druivensap in de Gemeenschap door de
verwerker wordt verzonden naar een gebruiker die het opslaat
voordat het wordt gebotteld of voordat het wordt gebruikt
voor de vervaardiging van andere eetbare producten,
a)

zendt het opslagbedrijf het geleidedocument voor het
druivensap uiterlijk vijftien dagen na de ontvangst van
het product aan de bevoegde instantie van de plaats van
lossing,

b)

mag de bevoegde instantie het onder a), bedoelde geleidedocument alleen viseren na zich ervan te hebben
vergewist dat ten minste een even grote hoeveelheid als
die waarop de betrokken zending betrekking heeft, met
een passend geleidedocument naar een bottelaar of een
fabrikant van de in deze verordening bedoelde eetbare
producten is verzonden en door deze gebruikers in
ontvangst is genomen.
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Als aan de in de eerste alinea, onder b), van dit lid bedoelde
voorwaarden is voldaan en na ontvangst van het geleidedocument, retourneert de bevoegde instantie van de plaats van
lossing de kopie van het onder a) bedoelde geleidedocument,
naar behoren geviseerd, aan de verwerker/verzender van het
betrokken druivensap.

7.
De bewijsstukken met betrekking tot de in lid 7 van
dit artikel bedoelde voorraadboekhouding moeten bij elke
verificatie ter beschikking van de controle-instanties worden
gesteld.

4.
Wanneer het druivensap door de verwerker in de Gemeenschap wordt verzonden naar een gebruiker die het bottelt,
zendt deze laatste binnen vijftien dagen na ontvangst van het
product een kopie van het geleidedocument aan de bevoegde
instantie van de plaats van lossing.

Steunaanvraag

Uiterlijk dertig dagen na de ontvangst ervan retourneert de
bevoegde instantie van de plaats van lossing de kopie van het
geleidedocument, naar behoren geviseerd, aan de verwerker/
verzender van het betrokken druivensap.
Op verzoek van de gebruiker die bottelt of de verwerker
retourneert de bevoegde instantie of de gemachtigde dienst
van de plaats van lossing hem rechtstreeks de naar behoren
geviseerde kopie van het geleidedocument.
5.
Wanneer het druivensap door de verwerker in de Gemeenschap wordt verzonden naar een gebruiker die andere
eetbare producten op basis van dit druivensap vervaardigt,
a)

zendt de fabrikant van deze producten het geleidedocument voor het druivensap uiterlijk vijftien dagen na de
ontvangst van dit product aan de bevoegde instantie,

b)

mag de bevoegde instantie de onder a) bedoelde geleidedocumenten alleen viseren, als zij voldoende garanties
heeft dat het druivensap daadwerkelijk bestemd is voor
de vervaardiging van de betrokken eetbare producten.

Zodra deze garanties er zijn, retourneert de bevoegde instantie
van de plaats van lossing uiterlijk dertig dagen na ontvangst
van het in dit lid bedoelde geleidedocument de naar behoren
geviseerde kopie aan de verwerker/verzender van het betrokken druivensap.
6.
In de in dit artikel bedoelde gevallen dient de gebruiker
een voorraadboekhouding bij te houden waarin met name
moeten worden vermeld:
a)

b)

c)

de onverpakte hoeveelheden druivensap die dagelijks in
zijn bedrijf worden aangevoerd, en de naam en het adres
van de verzender of de verwerker,
de onverpakte hoeveelheden druivensap die dagelijks
zijn bedrijf verlaten, en de naam en het adres van de
geadresseerde(n),
de dagelijks verpakte hoeveelheden druivensap en/of
druivensap vermengd met andere producten, met opgave
van de hoeveelheden druivensap die zijn gebruikt bij de
vervaardiging van de betrokken producten.

Artikel 8

1.
Om steun te ontvangen, moet de in artikel 6, lid 1, van
deze verordening bedoelde verwerker uiterlijk zes maanden na
het einde van het wijnoogstjaar bij de bevoegde instantie één
of meer steunaanvragen indienen, vergezeld van:
a)

de in zijn bezit zijnde kopie van de jaarlijkse of driemaandelijkse aangiften of een samenvatting daarvan,

b)

een kopie van de in artikel 6, lid 5, van deze verordening
bedoelde boekhouding of een samenvatting daarvan. De
lidstaten kunnen eisen dat deze kopie of samenvatting
door een controle-instantie wordt geviseerd.

2.
Om de steun te ontvangen, moet de in artikel 6, lid 2,
bedoelde verwerker uiterlijk zes maanden na beëindiging van
de verwerking bij de bevoegde instantie een steunaanvraag
indienen, vergezeld van:
a)

de in zijn bezit zijnde kopie van de verklaring;

b)

een kopie of samenvatting van de in artikel 6, lid 5,
bedoelde boekhouding. De lidstaten kunnen eisen dat
deze kopie of samenvatting door een controle-instantie
wordt geviseerd;

c)

een kopie van het geleidedocument betreffende het
vervoer van de grondstoffen naar het verwerkingsbedrijf
of een samenvatting van deze documenten. De lidstaten
kunnen eisen dat deze kopie of samenvatting door een
controle-instantie wordt geviseerd.

In de steunaanvraag moeten de daadwerkelijk verwerkte
hoeveelheid grondstof en de dag waarop de verwerking is
beëindigd, worden vermeld.
3.
Bovendien moeten de betrokken verwerkers binnen zes
maanden na de datum waarop het in artikel 7 van deze
verordening bedoelde visum is aangebracht, of na de datum
waarop het druivensap is uitgevoerd, naar gelang van het
geval, indienen:
a)

een kopie van het geleidedocument, geviseerd door de in
artikel 7 bedoelde bevoegde instantie,

b)

een kopie van het geleidedocument dat voorzien is van
het douanestempel als bevestiging dat het product is
uitgevoerd.

4.
Alle documenten die nodig zijn om voor steun in
aanmerking te komen, moeten uiterlijk zes maanden na
indiening van de aanvraag worden overgelegd. Wanneer
bewijsstukken worden overgelegd in de zes maanden na deze
termijn, wordt de steun verminderd met 30 %; daarna wordt
geen steun meer uitgekeerd.
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Artikel 9
Voorwaarden voor de toekenning van de steun
1.
Behalve in geval van overmacht is de steun slechts
verschuldigd voor de daadwerkelijk verwerkte hoeveelheden
grondstof waarvoor de volgende verhouding tussen de betrokken producten en het vervaardigde druivensap niet is overschreden:
a)

1,3 voor druiven in 100 kg/hl;

b)

1,05 voor most in hl/hl;

c)

0,30 voor geconcentreerde druivenmost in hl/hl.

Bij productie van geconcentreerd druivensap worden deze
coëfficiënten vermenigvuldigd met 5.
2.
Wanneer de verwerker een andere uit deze verordening
voortvloeiende verplichting niet nakomt dan die om de
grondstof waarop de steunaanvraag betrekking heeft, te verwerken tot druivensap, wordt, behalve in geval van overmacht,
de te betalen steun verminderd met een bedrag dat door de
bevoegde instantie wordt vastgesteld naar gelang van de ernst
van het verzuim.
3.
In geval van overmacht neemt de bevoegde instantie de
maatregelen die zij in verband met de aangevoerde omstandigheden noodzakelijk acht.
Artikel 10

L 194/57

Wanneer de verwerker in het kader van deze verordening meer
dan een steunaanvraag opstelt, kan de bevoegde instantie of
de hiertoe gemachtigde dienst hem toestaan één enkele
zekerheid te stellen. In dit geval bedraagt de zekerheid
120 % van het totaal van de overeenkomstig de eerste alinea
berekende bedragen.
2.
Het in lid 1 bedoelde voorschot wordt betaald binnen
drie maanden na overlegging van het bewijs dat de zekerheid
gesteld is. Het voorschot wordt evenwel niet vóór 1 januari
van het betrokken wijnoogstjaar betaald.
3.
Na verificatie van alle in artikel 8 van deze verordening
bedoelde documenten door de bevoegde instantie of de
gemachtigde dienst wordt de in lid 1 bedoelde zekerheid geheel
of, in voorkomend geval, gedeeltelijk vrijgegeven volgens de
procedure van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2220/85
van de Commissie. Behoudens overmacht wordt de zekerheid
verbeurd als de gebruikte hoeveelheid kleiner is dan 95 % van
de hoeveelheid waarvoor het voorschot is betaald.
Wanneer de verwerkte hoeveelheid kleiner is dan 95 % van de
hoeveelheid waarvoor het voorschot is betaald, behoudt de
verwerker het recht op steun voor de daadwerkelijk verwerkte
hoeveelheid.
Wanneer de verwerkte hoeveelheid ligt tussen 95 en 99,9 %
van de hoeveelheid waarvoor het voorschot is betaald, wordt
de zekerheid slechts verbeurd voor het gedeelte dat niet is
verwerkt tijdens het wijnoogstjaar.

HOOFDSTUK II

Betaling van de steun

STEUN VOOR HET GEBRUIK VAN MOST TER VERHOGING
VAN
HET
ALCOHOLGEHALTE
VAN
WIJNBOUWPRODUCTEN

De bevoegde instantie betaalt de steun voor de daadwerkelijk
verwerkte hoeveelheid grondstof uiterlijk drie maanden na
ontvangst van alle in artikel 8 van deze verordening bedoelde
bewijsstukken, behalve

Artikel 12

—

in geval van overmacht,

—

wanneer een administratief onderzoek is geopend met
betrekking tot het recht op steun. In dat geval wordt pas
betaald nadat het recht op het steunbedrag is erkend.
Artikel 11
Voorschot

1.
De verwerker kan, op voorwaarde dat hij ten gunste van
het interventiebureau een zekerheid heeft gesteld, vragen dat
hem een bedrag wordt voorgeschoten dat gelijk is aan het
steunbedrag dat is berekend voor de grondstoffen waarvoor
hij het bewijs levert dat deze in zijn bedrijf zijn aangevoerd.
De zekerheid bedraagt 120 % van bedoeld steunbedrag. In dit
geval hoeven de in artikel 8 van deze verordening bedoelde
bewijsstukken in dit stadium niet te worden overgelegd.

Object van de steun
1.
De in artikel 34, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde steun wordt toegekend aan de producenten van tafelwijn of in een bepaald gebied voortgebrachte
kwaliteitswijn (v.q.p.r.d.) die in de Gemeenschap voortgebrachte geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost gebruiken om het natuurlijke alcoholvolumegehalte van de in bijlage V, punt C, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde producten te verhogen.
2.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de lidstaten
besluiten dat de steun voor hoeveelheden van niet meer
dan 10 hl geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde
geconcentreerde druivenmost die per wijnoogstjaar worden
gebruikt aan de verwerker van geconcentreerde druivenmost
en van gerectificeerde geconcentreerde druivenmost mag worden betaald wanneer de koper een individuele wijnproducent
is die het product uitsluitend voor verrijking van zijn productie
gebruikt.
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Artikel 15

De lidstaten stellen de uitvoeringsbepalingen voor deze maatregel vast en delen deze mee aan de Commissie.

Voorwaarden voor de toekenning van de steun
Artikel 13
Bedrag van de steun
1.
Voor de volgende categorieën producten wordt het
bedrag van de in artikel 34, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde steun, per % vol potentieel alcoholgehalte/hl, als volgt vastgesteld:
a)

b)

Geconcentreerde druivenmost verkregen uit druiven die
zijn geoogst:
—

In de wijnbouwzones CIII a) en CIII b) 1,699 €/%
vol/hl

—

In andere gebieden 1,446 €/% vol/hl

1.
Behoudens overmacht is de steun niet verschuldigd als
de producent de in artikel 34, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde bewerking niet uitvoert overeenkomstig bijlage V, punten C en D, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999.
2.
Wanneer de producent een andere uit deze verordening
voortvloeiende verplichting niet nakomt dan die bedoeld in lid
1, wordt, behalve in geval van overmacht, de te betalen steun
verminderd met een bedrag dat door de bevoegde instantie
wordt vastgesteld naar gelang van de ernst van het verzuim.
3.
In geval van overmacht neemt de bevoegde instantie de
maatregelen die zij in verband met de aangevoerde omstandigheden noodzakelijk acht.

Gerectificeerde geconcentreerde druivenmost verkregen
uit druiven die zijn geoogst:
—

In de wijnbouwzones CIII a) en CIII b) 2,206 €/%
vol/hl

—

In andere gebieden 1,955 €/% vol/hl

Voor de wijnoogstjaren 2000/2001 tot en met 2002/2003
geldt voor gerectificeerde geconcentreerde druivenmost die is
verkregen uit druiven uit andere zones dan de wijnbouwzones
CIII a) en CIII b) en die is bereid in installaties waar vóór 1
januari 1986 (Spanje) of vóór 30 juni 1982 (elders) is
begonnen met de productie van gerectificeerde geconcentreerde druivenmost het voor de producten van de zones C III
vastgestelde bedrag.
2.
Het potentiële alcoholgehalte van de in lid 1 bedoelde
producten wordt bepaald door de gegevens van de concordantietabel in bijlage II bij deze verordening toe te passen op de
cijfers die bij een temperatuur van 20 °C worden aangegeven
door de refractometer die wordt gebruikt volgens de methode
zoals vastgesteld in bijlage XVIII bij Verordening (EG)
nr. 1622/2000 tot invoering van de communautaire regeling
inzake oenologische procédés en behandelingen.
Artikel 14
Steunaanvraag
Producenten die de in artikel 34, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde steun willen ontvangen, moeten
daartoe bij het bevoegde interventiebureau een aanvraag
indienen die betrekking heeft op alle in artikel 34 bedoelde
bewerkingen ter verhoging van het alcoholgehalte. Deze
aanvraag moet binnen twee maanden na de dag waarop de
laatste betrokken bewerking heeft plaatsgevonden bij het
interventiebureau zijn ontvangen.
De aanvraag gaat vergezeld van de documenten betreffende de
bewerkingen waarvoor de steun wordt aangevraagd.

Artikel 16
Betaling van de steun
Het steunbedrag wordt vóór 31 augustus na het einde van het
betrokken wijnoogstjaar aan de producent uitbetaald, behalve:
a)

in geval van overmacht,

b)

wanneer een administratief onderzoek is geopend met
betrekking tot het recht op steun. In dat geval wordt pas
betaald nadat het recht op het steunbedrag is erkend.
Artikel 17
Voorschot

1.
Vanaf 1 januari van het betrokken wijnoogstjaar kan de
producent, op voorwaarde dat hij een zekerheid ten gunste
van het interventiebureau stelt, verzoeken dat hem een bedrag
wordt voorgeschoten dat gelijk is aan de steun die is berekend
voor de producten die worden gebruikt voor de verhoging van
het alcoholgehalte. Deze zekerheid bedraagt 120 % van de
aangevraagde steun.
Het beschikbare gedeelte van de in artikel 14, tweede alinea,
bedoelde documenten dient bij de aanvraag te worden gevoegd.
De resterende documenten moeten vóór het einde van het
wijnoogstjaar worden ingediend.
2.
Het interventiebureau betaalt het voorschot binnen drie
maanden na overlegging van het bewijs dat zekerheid gesteld
is.
3.
Na verificatie van alle documenten door de bevoegde
instantie of de gemachtigde dienst en rekening houdend met
het uit te betalen steunbedrag wordt de zekerheid volledig of,
in voorkomend geval, gedeeltelijk vrijgegeven volgens de
procedure van artikel 19 van Verordening (EEG) nr. 2220/85
van de Commissie.
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STEUN VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUCTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK EN IN IERLAND
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2.
De steunaanvraag moet betrekking hebben op een
hoeveelheid van ten minste 50 kg geconcentreerde druivenmost.
3.
In de steunaanvragen worden met name de volgende
gegevens verstrekt:

Artikel 18

a)

de naam of de firmanaam en het adres van de bereider of
de fabrikant,

Object en hoogte van de steun

b)

1.
De in artikel 35, lid 1, onder b) en c), van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde steun wordt toegekend aan:

de wijnbouwzone waaruit de geconcentreerde druivenmost afkomstig is, volgens de indeling in bijlage III bij
Verordening (EG) nr. 1493/1999;

c)

de volgende technische gegevens:

a)

b)

marktdeelnemers, hierna „bereiders” genoemd, die geconcentreerde druivenmost, uitsluitend verkregen uit in de
wijnbouwzones C III a) en C III b) geproduceerde
druiven, gebruiken voor de vervaardiging in het Verenigd
Koninkrijk en Ierland van die producten van GN-code
2206 00 waarvoor, op grond van bijlage VII, punt C.3,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999, door deze lidstaten
het gebruik van een samengestelde benaming waarin het
woord „wine” voorkomt, kan worden toegestaan; deze
steun bedraagt 0,2379 € per kilogram;

i)

de plaats van opslag,

ii)

de hoeveelheid (uitgedrukt in kg of, als de in
artikel 35, lid 1, onder c), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde geconcentreerde druivenmost verpakt wordt in recipiënten met een inhoud
van ten hoogste 5 kg, in aantal recipiënten),

iii)

de soortelijke massa,

iv)

de betaalde prijzen.

marktdeelnemers, hierna „fabrikanten” genoemd, die geconcentreerde druivenmost, uitsluitend verkregen uit in
de Gemeenschap geproduceerde druiven, gebruiken als
hoofdbestanddeel van een pakket producten dat in het
Verenigd Koninkrijk en Ierland door hen in de handel
wordt gebracht met daarbij duidelijke instructies voor de
consument om er thuis een wijnimitatiedrank uit te
bereiden; deze steun bedraagt 0,3103 € per kilogram.

v)

de plaats waar de in artikel 35, lid 1, onder b) en
c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
werkzaamheden worden uitgevoerd.

2.
De geconcentreerde druivenmost waarvoor steun wordt
aangevraagd, moet van gezonde handelskwaliteit zijn en
geschikt om voor de in artikel 35, lid 1, onder b) en c), van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 genoemde doeleinden te
worden gebruikt.

De lidstaten kunnen aanvullende gegevens voor de identificatie
van de geconcentreerde druivenmost eisen.
4.
Bij de steunaanvraag dient een kopie te worden gevoegd
van het/de door de bevoegde instantie van de lidstaat afgegeven
geleidedocument(en) betreffende het vervoer van de geconcentreerde druivenmost naar het bedrijf van de bereider of de
fabrikant.
De wijnbouwzone waar de gebruikte verse druiven zijn
geoogst, moet worden vermeld in kolom 8 van het document.
Artikel 20

Artikel 19

Voorwaarden voor toekenning van de steun

Steunaanvraag
1.
Bereiders of fabrikanten die de in artikel 35, lid 1, onder
b) of c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde steun
willen ontvangen, moeten daartoe tussen 1 augustus en 31 juli
van het betrokken wijnoogstjaar een schriftelijke aanvraag
indienen bij de bevoegde instantie van de lidstaat waar de
geconcentreerde druivenmost wordt gebruikt.
De aanvraag moet ten minste zeven werkdagen voordat met
de betrokken werkzaamheden wordt begonnen, ingediend
worden.
De termijn van zeven werkdagen kan evenwel worden ingekort
als de bevoegde instantie hiervoor schriftelijk haar toestemming geeft.

1.
De bereider of de fabrikant moet de totale hoeveelheid
geconcentreerde druivenmost waarvoor steun is aangevraagd,
gebruiken voor de in artikel 35, lid 1, onder b) en c), van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 genoemde doeleinden. Er
wordt een tolerantie naar beneden van 10 % ten opzichte van
de in de aanvraag vermelde hoeveelheid geconcentreerde
druivenmost toegestaan.
2.
De bereider of de fabrikant dient een voorraadboekhouding bij te houden waarin met name moeten worden vermeld:
a)

de partijen geconcentreerde druivenmost die dagelijks
worden gekocht en in zijn bedrijf worden aangevoerd,
alsmede de in artikel 19, lid 2, onder b) en c), van deze
verordening bedoelde gegevens en de naam en het adres
van de verkoper(s);
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b)

de hoeveelheden geconcentreerde druivenmost die dagelijks voor de in artikel 35, lid 1, onder b) en c), van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 genoemde doeleinden
worden gebruikt,

c)

de partijen eindproducten als bedoeld in artikel 35, lid 1,
onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 die
dagelijks worden geproduceerd en zijn bedrijf verlaten,
en de naam en het adres van de geadresseerde(n).
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3.
Nadat de bevoegde instantie de in artikel 20, lid 3, van
deze verordening bedoelde mededeling heeft ontvangen en
rekening houdend met het uit te betalen steunbedrag, wordt
de in lid 1 bedoelde zekerheid geheel of, in voorkomend geval,
gedeeltelijk vrijgegeven volgens de procedure van artikel 19
van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie.

TITEL II

3.
Binnen één maand na de datum waarop, rekening
houdend met de bij lid 1 van dit artikel vastgestelde tolerantie,
de totale hoeveelheid geconcentreerde druivenmost waarvoor
steun is aangevraagd, voor de in artikel 35, lid 1, onder b) of
c), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 genoemde doeleinden
is gebruikt, brengt de bereider of de fabrikant de bevoegde
instantie daarvan schriftelijk op de hoogte.

STEUN VOOR PARTICULIERE OPSLAG

Artikel 23
Object van deze titel

4.
Behoudens overmacht is de steun niet verschuldigd
wanneer de bereider of de fabrikant de in lid 1 van dit artikel
bedoelde verplichting niet nakomt.

In deze titel worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld van
de in titel III, hoofdstuk I, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde steunregeling voor particuliere opslag.

5.
Wanneer de bereider of de fabrikant een andere uit deze
verordening voortvloeiende verplichting niet nakomt dan die
bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt, behalve in geval van
overmacht, de te betalen steun verminderd met een bedrag dat
door de bevoegde instantie wordt vastgesteld naar gelang van
de ernst van het verzuim.

Artikel 24
Definities

6.
In geval van overmacht neemt de bevoegde instantie de
maatregelen die zij in verband met de aangevoerde omstandigheden noodzakelijk acht.

In deze titel wordt verstaan onder „producten”, ongeacht
het wijnoogstjaar waarin ze zijn geproduceerd, druivenmost,
geconcentreerde druivenmost, gerectificeerde geconcentreerde
druivenmost en tafelwijn.

Artikel 21

Artikel 25

Betaling van de steun

Bedrag van de steun

De bevoegde instantie betaalt de steun voor de werkelijk
gebruikte hoeveelheid geconcentreerde druivenmost uiterlijk
drie maanden na ontvangst van de in artikel 20, lid 3, van deze
verordening bedoelde mededeling.

Het voor de hele Gemeenschap geldende steunbedrag voor de
opslag wordt forfaitair per dag en per hectoliter als volgt
vastgesteld:
a)

voor druivenmost: 0,01837 €;

b)

voor geconcentreerde druivenmost: 0,06152 €;

Voorschot

c)

voor gerectificeerde druivenmost: 0,06152 €;

1.
De bereider of de fabrikant als bedoeld in artikel 18 van
deze verordening kan vragen dat hem een bedrag wordt
voorgeschoten dat gelijk is aan de steun, op voorwaarde dat
hij ten gunste van de bevoegde instantie een zekerheid van
120 % van bedoeld steunbedrag heeft gesteld.

d)

voor tafelwijn: 0,01544 €.

Artikel 22

2.
Het in lid 1 bedoelde voorschot wordt betaald binnen
drie maanden na overlegging van het bewijs dat de zekerheid
is gesteld, op voorwaarde dat het bewijs wordt geleverd dat de
geconcentreerde druivenmost is betaald.

Artikel 26
Regels voor de begunstigden
1.
De interventiebureaus sluiten alleen contracten voor
particuliere opslag met producenten.
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In deze titel wordt onder producent verstaan elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon of groepering van zulke personen
die de volgende producten verwerkt of laat verwerken:
a)

verse druiven tot druivenmost;

b)

druivenmost tot geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde druivenmost;

c)

verse druiven, druivenmost of gedeeltelijk gegiste druivenmost tot tafelwijn.

c)

Producentenorganisaties als bedoeld in artikel 39 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 worden voor de door de georganiseerde producenten verkregen hoeveelheden gelijkgesteld met
producenten. De in artikel 2 van deze verordening bedoelde
verplichtingen blijven rusten op de leden die de wijn hebben
geleverd waarvoor het contract is gesloten.
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ii)

mag het gehalte aan reducerende suikers van de
tafelwijn niet meer dan 2 gram per liter bedragen,
behalve voor tafelwijn uit Portugal, waarvoor dit
gehalte niet meer dan 4 gram per liter mag bedragen,

iii)

moet de tafelwijn goed reageren bij blootstelling aan
de lucht gedurende 24 uur,

iv)

mag de tafelwijn geen slechte smaak hebben;

mogen bij de in artikel 24 van deze verordening bedoelde
producten de in de communautaire wetgeving vastgestelde maximaal toelaatbare niveaus van radioactiviteit niet
overschreden worden; de controle op de mate van
radioactieve besmetting wordt alleen uitgevoerd als de
situatie dit vereist en zolang dat nodig blijft.

Artikel 28
2.
Een producent kan alleen een contract sluiten voor een
product dat is vervaardigd
—

door hemzelf

—

of onder zijn verantwoordelijkheid en dat zijn eigendom
is

—

of, in het geval van producentenorganisaties als bedoeld
in lid 1, derde alinea, onder de verantwoordelijkheid van
de leden daarvan.

3.
Het interventiebureau van een lidstaat kan alleen contracten sluiten voor een op het grondgebied van die lidstaat
opgeslagen product.
4.
Dezelfde producten kunnen niet én het object zijn van
een contract voor particuliere opslag én onder het in artikel 5,
lid 1, van Verordening (EEG) nr. 565/80 van de Raad bedoelde
stelsel worden gebracht.

Hoeveelheden waarvoor steun kan worden verleend
1.
De totale hoeveelheid producten waarvoor een producent opslagcontracten sluit, kan niet groter zijn dan de
hoeveelheid die vermeld is in de overeenkomstig artikel 18, lid
1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 voor het betrokken
wijnoogstjaar ingediende opgave van de productie, vermeerderd met de door hemzelf na de datum van indiening van de
genoemde opgave geproduceerde hoeveelheden, bepaald aan
de hand van de in artikel 70 van diezelfde Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde registers.
2.
De contracten hebben betrekking op een minimumhoeveelheid van 50 hectoliter voor tafelwijn, 30 hectoliter voor
druivenmost en 10 hectoliter voor geconcentreerde druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost.

Artikel 29

Artikel 27
Kenmerken van de producten waarvoor steun wordt
verleend
Bij het sluiten van een contract:
a)

b)

moet druivenmost op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 volledig afkomstig zijn van
druiven die als druiven van wijndruivenproducerende
rassen zijn ingedeeld, en een natuurlijk alcoholvolumegehalte hebben dat ten minste gelijk is aan het voorgeschreven minimale natuurlijke alcoholgehalte voor de wijnbouwzone waar de most is verkregen,
i)

moet tafelwijn beantwoorden aan de minimumkwaliteitseisen die in bijlage II bij deze verordening
zijn vastgesteld voor de categorie waarvoor het
contract wordt gesloten,

Sluiten van contracten
1.
Contracten worden alleen gesloten op voorwaarde dat
de producent voor iedere recipiënt waarin het betrokken
product opgeslagen ligt de volgende gegevens verstrekt:
a)

aanduidingen waardoor de recipiënt kan worden geïdentificeerd,

b)

de volgende analysegegevens:
i)

de kleur,

ii)

het gehalte aan zwaveldioxide

iii)

het feit dat geen hybriderassen zijn gebruikt, hetgeen
voor rode producten wordt nagegaan door onderzoek op malvidoldiglucoside.
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Wanneer het druivenmost, geconcentreerde druivenmost of
gerectificeerde geconcentreerde druivenmost betreft, wordt
voorts vermeld:
c)

de aanduiding in cijfers die bij een temperatuur van 20 °C
wordt aangegeven door de refractometer die wordt
gebruikt volgens de in de bijlage bij Verordening (EEG)
nr. 558/93 van de Commissie vastgestelde methode. Bij
controles door de autoriteiten wordt een tolerantie van
0,2 toegestaan.
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c)

de aard van het product volgens de in artikel 25 van deze
verordening bedoelde categorieën;

d)

de hoeveelheid;

e)

de plaats van opslag;

f)

de eerste dag van de opslagperiode;

g)

het bedrag van de steun, uitgedrukt in €.

Wanneer het tafelwijn betreft, moeten voorts onder meer de
volgende analysegegevens worden verstrekt:

Wanneer het tafelwijn betreft, bevat het contract voorts:

d)

het totale alcoholvolumegehalte;

h)

een verklaring dat de tafelwijn al voor het eerst is afgetapt;

e)

het effectieve alcoholvolumegehalte;

i)

f)

het totale zuurgehalte, uitgedrukt in gram wijnsteenzuur/
liter of in milli-equivalent/liter; voor witte wijn kunnen
de lidstaten evenwel bepalen dat deze aanduiding niet
vereist is;

g)

het gehalte aan vluchtige zuren, uitgedrukt in gram
azijnzuur/liter of in milli- equivalent/liter; voor witte wijn
kunnen de lidstaten evenwel bepalen dat deze aanduiding
niet vereist is;

een bepaling dat het volume met een door de Commissie,
volgens de procedure van artikel 75 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999, vast te stellen percentage kan worden
verminderd, wanneer het totale volume van de ondertekende contracten aanzienlijk hoger ligt dan het gemiddelde van de drie voorafgaande wijnoogstjaren; de opgeslagen hoeveelheden mogen door deze vermindering niet
onder de in artikel 28, lid 2, vastgestelde minima komen
te liggen. Wanneer deze vermindering wordt toegepast,
blijft de steun geheel verschuldigd voor de periode die
daaraan voorafgaat.

h)

het gehalte aan reducerende suikers;

i)

het gedrag van de wijn bij blootstelling aan de lucht
gedurende 24 uur;

j)

het feit dat de wijn geen slechte smaak heeft.

De bovenbedoelde analysegegevens worden vastgesteld door
een officieel laboratorium als bedoeld in artikel 72 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 in de 30 dagen voordat het
contract wordt gesloten.
2.
De lidstaten kunnen het aantal contracten dat een
producent voor elk wijnoogstjaar mag sluiten, beperken.
3.
Een contract voor tafelwijn kan niet worden gesloten
vóór de datum waarop de betrokken wijn voor het eerst wordt
afgetapt.
4.
Producenten die een opslagcontract voor tafelwijn willen
sluiten, stellen het interventiebureau bij de indiening van de
aanvraag voor het sluiten van een contract in kennis van de
totale hoeveelheid tafelwijn die zij in het lopende wijnoogstjaar
hebben geproduceerd.
Met het oog hierop dient de producent een kopie in van de in
artikel 18, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde productieopgave(n) en, in voorkomend geval, ook
van de in artikel 29 van deze verordening bedoelde registers.
Wanneer de opgave nog niet beschikbaar is, mag een voorlopig
attest worden overgelegd.
5.
Onverminderd artikel 25, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bevat het contrat ten minste de volgende
gegevens:
a)

de naam en het adres van de betrokken producenten;

b)

de naam en het adres van het interventiebureau,

De lidstaten kunnen aanvullende gegevens eisen voor de
identificatie van het betrokken product.
Artikel 30
Afwijking van artikel 2 van deze verordening
De lidstaten kunnen toestaan dat contracten worden gesloten
voordat de producent het in artikel 2 van deze verordening
bedoelde bewijs heeft geleverd, op voorwaarde dat in deze
contracten een verklaring van de producent wordt opgenomen
dat hij de in datzelfde artikel 2 bedoelde verplichtingen is
nagekomen of dat hij voldoet aan de voorwaarde als bedoeld
in artikel 58 van titel III van deze verordening en hij zich
ertoe verbindt de hoeveelheden die nog nodig zijn om zijn
verplichtingen volledig na te komen, binnen de door de
bevoegde nationale autoriteit vastgestelde termijn te leveren.
Het in de eerste alinea bedoelde bewijs wordt geleverd vóór
31 augustus van het volgende wijnoogstjaar.
Artikel 31
Begin van de opslagperiode
1.
De eerste dag van de opslagperiode is de dag na die
waarop het contract wordt gesloten.
2.
Als echter een contract wordt gesloten voor een opslagperiode die ingaat na de dag die volgt op de dag waarop het
contract wordt gesloten, mag de eerste dag van de opslagperiode niet later vallen dan 16 februari.
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Artikel 32

Artikel 34
Uitvoeringsbepalingen voor de opslag

Einde van de opslagperiode
1.
Opslagcontracten voor druivenmost, geconcentreerde
druivenmost en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost
vervallen tussen 1 augustus en 30 november volgende op de
dag waarop ze zijn gesloten.

2.
Opslagcontracten voor tafelwijn vervallen tussen 1 september en 30 november volgende op de dag waarop ze zijn
gesloten

3.
Met het oog op de bepaling van de vervaldatum van
het contract zendt de producent het interventiebureau een
verklaring waarin de datum van de laatste dag van het contract
wordt vermeld. De lidstaten stellen de bepalingen voor de
indiening van deze verklaring vast.
Als een dergelijke verklaring niet wordt ontvangen, wordt
30 november vastgesteld als vervaldatum van het contract.

4.
Producenten die niet hebben verzocht om een voorschot
op grond van artikel 38 van deze verordening mogen vanaf de
eerste dag van de vijfde opslagmaand de druivenmost en de
geconcentreerde druivenmost in de handel brengen voor
uitvoer of voor de bereiding van druivensap.
In dit geval brengen de producenten het interventiebureau op
de hoogte overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
Het interventiebureau vergewist zich ervan dat het product
daadwerkelijk voor het opgegeven doel wordt gebruikt.

Artikel 33
Vervroegde beëindiging van het contract op verzoek van
de producent
1.
Als de Commissie dat, gezien de ontwikkeling van de
markt, de gegevens over de voorraadsituatie en de oogstprognoses, toestaat, kunnen de producenten die geen voorschot als
bedoeld in artikel 38 van deze verordening hebben aangevraagd vanaf 1 juni het opslagcontract beëindigen.

2.
Bovendien kunnen, wanneer de Commissie op grond
van artikel 29, lid 5, onder i), van deze verordening besluit de
volumes te verminderen, de producenten het contract eenzijdig
geheel of gedeeltelijk opzeggen in de maand na die van
bekendmaking van dit besluit.
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1.
Gedurende de opslagperiode en tot en met de laatste dag
van de geldigheidsduur van het contract moeten de opgeslagen
producten:
a)

beantwoorden aan de respectieve definities van bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 1493/1999,

b)

ten minste het minimumalcoholgehalte hebben dat bij
het sluiten van het contract van toepassing was voor de
betrokken categorie tafelwijn,

c)

verpakt zijn in recipiënten van ten minste 50 liter,

d)

ongebotteld blijven en

e)

wat wijn betreft, geschikt zijn om aan het eind van de
opslagperiode voor rechtstreekse menselijke consumptie
te worden aangeboden of geleverd.

2.
Onverminderd artikel 6 mogen voor producten waarvoor het contract is gesloten slechts de behandelingen of
oenologische procédés worden uitgevoerd die nodig zijn voor
een goede bewaring. Voor wijn wordt een verandering van
het in het contract vermelde volume van ten hoogste 2 %
toegestaan; voor druivenmost mag deze verandering niet groter
zijn dan 3 %. Wanneer veranderd is van tank worden deze
percentages verhoogd met 1 %. Wanneer deze percentages
voor de totale hoeveelheid van het contract niet worden
overschreden, blijft de steun volledig verschuldigd; in geval
van overschrijding is de steun niet langer verschuldigd.
3.
Onverminderd artikel 33 van deze verordening mag de
producent tijdens de geldigheidsduur van het contract het
product waarvoor het contract is gesloten niet verkopen, noch
op enige andere wijze in de handel brengen.
In afwijking van de eerste alinea mag de producent zich er
tijdens de geldigheidsduur van het contract toe verbinden de
tafelwijn waarvoor het contract is gesloten, zodra dit contract
afloopt, te leveren voor een distillatie als bedoeld in titel III van
deze verordening.
4.
De producent brengt het interventiebureau vooraf, binnen een door de lidstaat vast te stellen termijn, op de hoogte
van elke wijziging gedurende de geldigheidsduur van het
contract:
a)

in de plaats van opslag, of

b)

in de verpakking van het product. In dit geval geeft hij de
recipiënten aan waarin het product definitief zal worden
opgeslagen.

5.
Wanneer de producent voornemens is het product
waarvoor het contract is gesloten, te vervoeren naar een
opslagplaats in een andere plaats of in een ruimte die niet zijn
eigendom is, mag het vervoer slechts worden verricht nadat
het overeenkomstig het bepaalde in lid 4 op de hoogte
gebrachte interventiebureau daarmee heeft ingestemd.
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6.
Producenten die een contract hebben gesloten voor de
particuliere opslag van druivenmost, mogen deze most tijdens
de geldigheidsduur van het contract geheel of gedeeltelijk
verwerken tot geconcentreerde druivenmost of gerectificeerde
geconcentreerde druivenmost.
Producenten die een contract hebben gesloten voor de particuliere opslag van geconcentreerde druivenmost, mogen deze
producten tijdens de geldigheidsduur van het contract geheel
of gedeeltelijk verwerken tot gerectificeerde geconcentreerde
druivenmost.

de betrokken hoeveelheid product op de datum van het
analyseverslag.
2.
Als bij een controle door het interventiebureau of door
een andere controle-instantie wordt geconstateerd dat in
de loop van de geldigheidsduur van een contract de hele
hoeveelheid waarvoor dat contract is gesloten of een deel
daarvan niet meer beantwoordt aan de in artikel 34, lid 1, van
deze verordening bedoelde eisen, beëindigt het interventiebureau het contract voor de betrokken hoeveelheid op de
datum die het zelf bepaalt.

De producenten mogen de in de twee bovenstaande alinea’s
bedoelde verwerking door derden laten uitvoeren voor zover
de door verwerking verkregen producten eigendom zijn van
deze producenten en deze vooraf een aangifte hebben ingediend. De betrokken lidstaat verricht de controles op deze
activiteiten.
7.
De belanghebbende producenten delen het interventiebureau schriftelijk de volgende gegevens mee: de datum
waarop de in lid 6 bedoelde verwerking begint, de opslagplaats
en de soort verpakking.

Artikel 36
Voorwaarden voor de toekenning van de steun
1.

Behalve in geval van overmacht

a)

is de steun niet verschuldigd als de producent de uit
artikel 34, leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7, van deze verordening
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of wanneer
hij weigert controles te laten uitvoeren;

b)

wordt, als de producent één van de andere uit deze
verordening of uit het contract voortvloeiende verplichtingen dan die bedoeld onder a), niet nakomt, de steun
verminderd met een bedrag dat door de bevoegde instantie wordt vastgesteld naar gelang van de ernst van de
overtreding.

De mededeling moet ten minste vijftien dagen vóór het begin
van de verwerking bij het interventiebureau binnenkomen.
Binnen één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de
verwerking is beëindigd, doen de producenten het interventiebureau een analyseverslag inzake het verkregen product toekomen, waarin ten minste de voor dit product vereiste
gegevens als bedoeld in artikel 29 van deze verordening zijn
vermeld.
8.
Wanneer tot één van de in lid 6 van dit artikel bedoelde
verwerkingen wordt overgegaan, is het bedrag van de steun
voor de opslag van het product waarvoor het contract is
gesloten gelijk aan:
a)

b)

2.
In gevallen van erkende overmacht neemt de bevoegde
instantie de maatregelen die zij in verband met de aangevoerde
omstandigheden noodzakelijk acht.

het in artikel 25, onder a), van deze verordening vastgestelde bedrag voor de in lid 6, eerste alinea, bedoelde
verwerking,

Artikel 37

het in artikel 25, onder b), van deze verordening vastgestelde bedrag voor de in lid 6, tweede alinea, bedoelde
verwerking.

De steun wordt, voor de hele duur van de opslag, berekend op
basis van de hoeveelheden product vóór verwerking, waarvoor
het contract geldt.
Artikel 35
Verandering in het product tijdens de opslag
1.
Als het product waarvoor een contract is gesloten of een
deel daarvan niet meer beantwoordt aan de in artikel 34, lid 1,
van deze verordening bedoelde eisen, brengt de producent het
interventiebureau daarvan onverwijld op de hoogte. Deze
mededeling gaat vergezeld van een analyseverslag dat dient als
bewijs. Het interventiebureau beëindigt het contract voor
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Betaling van de steun
1.
Het steunbedrag wordt uiterlijk drie maanden na de
vervaldatum van het contract uitbetaald, behalve
a)

in geval van overmacht,

b)

wanneer een administratief onderzoek is geopend met
betrekking tot het recht op steun. In dat geval vindt
betaling alleen plaats nadat het recht op het steunbedrag
is erkend.

2.
Wanneer het contract overeenkomstig de artikelen 33 of
36 van deze verordening is beëindigd, is de steun verschuldigd
naar rata van de feitelijke duur van het contract. De steun
wordt betaald uiterlijk drie maanden na de dag waarop het
contract is beëindigd.
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Artikel 38

TITEL III

DISTILLATIE

Voorschot

1.
Aan producenten die een langlopend opslagcontract
hebben gesloten, kan op hun verzoek een voorschot op het bij
de opstelling van het contract berekende steunbedrag worden
betaald, op voorwaarde dat ten gunste van het interventiebureau een zekerheid is gesteld van 120 % van het steunbedrag.

Het voorschot wordt betaald uiterlijk drie maanden nadat het
bewijs is geleverd dat de zekerheid is gesteld.
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Artikel 40
Object van deze titel
In deze titel worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld van
de in titel III, hoofdstuk II, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde distillaties.

Artikel 41
Het saldo wordt uiterlijk drie maanden na de vervaldatum van
het contract betaald.

2.
De in lid 1 bedoelde zekerheid wordt gesteld in de vorm
van een garantie die wordt gegeven door een instelling die
voldoet aan de criteria welke zijn vastgesteld door de lidstaat
waaronder het interventiebureau ressorteert.

Definities
1.
Voor de toepassing van het bepaalde in deze titel wordt
verstaan onder:
a)

producent:
i)

voor de toepassing van hoofdstuk I van deze titel:
iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering van deze personen die uit zelf verkregen of
aangekochte verse druiven, druivenmost, gedeeltelijk
gegiste druivenmost of jonge, nog gistende wijn,
wijn bereidt, alsmede iedere natuurlijke persoon,
rechtspersoon of groepering van deze personen
voor wie de in artikel 27 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde verplichtingen gelden;

ii)

voor de toepassing van de hoofdstukken II en III van
deze titel: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon
of groepering van deze personen die uit zelf verkregen of aangekochte verse druiven, druivenmost of
gedeeltelijk gegiste druivenmost wijn bereidt,

De zekerheden worden vrijgegeven zodra het saldo is betaald.

Wanneer de steun op grond van artikel 36, lid 1, onder a), van
deze verordening niet verschuldigd is, worden de zekerheden
volledig verbeurd.

Wanneer de steun ingevolge de toepassing van artikel 36, lid
1, onder b), van deze verordening wordt vastgesteld op een
bedrag dat lager is dan het reeds betaalde bedrag, wordt het
bedrag van de zekerheid verminderd met 120 % van het boven
de verschuldigde steun betaalde bedrag. De aldus verlaagde
zekerheid wordt uiterlijk drie maanden na de vervaldag van
het contract vrijgegeven.

b)

distilleerder: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of
groepering van deze personen die:
i)

wijn, distillatiewijn, bijproducten van de wijnbereiding of van een andere verwerking van druiven
distilleert en

ii)

erkend is door de bevoegde instanties van de lidstaat
op het grondgebied waarvan de distilleerinstallaties
zich bevinden;

3.
Bij toepassing van het bepaalde in artikel 29, lid 5, onder
i), brengen de lidstaten de nodige aanpassingen aan.

Artikel 39
c)
Verband met kwaliteitswijn
Tafelwijn waarvoor een opslagcontract is gesloten, mag later
niet worden erkend als v.q.p.r.d., noch worden gebruikt voor
de bereiding van een v.q.p.r.d., een v.m.q.p.r.d., een v.l.q.p.r.d.
of een v.p.q.p.r.d als gedefinieerd in artikel 54, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999.

bereider van distillatiewijn: iedere natuurlijke persoon,
rechtspersoon of groepering van personen, met uitzondering van de distilleerder, die:
i)

wijn tot distillatiewijn verwerkt en

ii)

erkend is door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat op het grondgebied waarvan de installaties
zich bevinden;
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bevoegd interventiebureau:
i)

voor het in ontvangst nemen en goedkeuren van de
leveringscontracten of -aangiften voor distillatie, en
van de leveringscontracten voor de bereiding van
distillatiewijn: het interventiebureau dat is aangewezen door de lidstaat op het grondgebied waarvan de
wijn zich bevindt op het ogenblik waarop het
contract of de aangifte wordt ingediend,

ii)

voor de betaling van de in artikel 69 bedoelde steun
aan de bereider van distillatiewijn: het interventiebureau dat is aangewezen door de lidstaat op het
grondgebied waarvan de distillatiewijn wordt bereid,

iii)

voor alle overige gevallen: het interventiebureau dat
is aangewezen door de lidstaat op het grondgebied
waarvan de distillatie wordt uitgevoerd.

2.
Voor de toepassing van deze titel wordt gelijkgesteld met
de distilleerder, de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de
groepering van deze personen, andere dan de bereider van
distillatiewijn, die:
a)

erkend is door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
op het grondgebied waarvan hij gevestigd is,

b)

bij een producent als gedefinieerd in lid 1, onder a), wijn
of bijproducten van de wijnbereiding of van een andere
verwerking van druiven koopt om deze voor eigen
rekening door een erkend distilleerder te laten distilleren
en

c)

aan de producent voor het van hem gekochte product
ten minste de voor de betrokken distillatie vastgestelde
minimumaankoopprijs betaalt.

De persoon of de groepering die met de distilleerder wordt
gelijkgesteld, heeft dezelfde rechten en plichten als de distilleerder.
3.
De lidstaten kunnen, volgens door hen vast te stellen
regels, bepalen dat voor het sluiten van contracten en de
levering van wijn voor distillatie, een vereniging van wijnbouwcoöperaties voor de hoeveelheid wijn die door de aangesloten
coöperaties is bereid en afgeleverd, op haar verzoek wordt
gelijkgesteld met een producent. De aangesloten coöperaties
behouden echter de in de communautaire regeling vastgestelde
rechten en blijven verantwoordelijk voor naleving van de
daarin vastgestelde verplichtingen.

b)

Wat de toepassing van artikel 2 van deze verordening betreft,
impliceert schending van de daarin vermelde verplichtingen
door één of meer aangesloten coöperaties, onverminderd de
gevolgen daarvan voor die coöperaties zelf, dat de vereniging
van de leveringen voor de betrokken distillatie wordt uitgesloten voor de hoeveelheid wijn die zou zijn geleverd door de
coöperaties die de overtreding hebben begaan .
De lidstaten die van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik
maken, geven daarvan kennis aan de Commissie en delen haar
mee welke maatregelen zij daartoe hebben getroffen. De
Commissie brengt de andere lidstaten op de hoogte.
Artikel 42
Erkenning van distilleerders
1.
De bevoegde instanties van de lidstaten erkennen de op
hun grondgebied gevestigde distilleerders die de in deze titel
bedoelde distillaties willen verrichten en stellen hiervan een
lijst op. Het staat deze instanties evenwel vrij erkende distilleerders die niet in staat zijn in het kader van de distillaties als
bedoeld in hoofdstuk I van deze titel producten te verkrijgen
met een alcoholgehalte van 92 % vol of meer, niet in deze lijst
op te nemen.
De bevoegde instanties werken deze lijst geregeld bij en de
lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle wijzigingen
die in de lijst worden aangebracht. De Commissie zorgt voor
publicatie van deze lijst en de daarin aangebrachte wijzigingen.
2.
De erkenning van een distilleerder kan door de bevoegde
instantie tijdelijk of definitief worden ingetrokken als de
distilleerder de krachtens de communautaire bepalingen op
hem rustende verplichtingen niet nakomt.
Artikel 43
Via distillatie geproduceerde alcohol
Via de in deze titel bedoelde distillaties mag alleen worden
geproduceerd:
a)

neutrale alcohol die voldoet aan de definitie in bijlage III
bij deze verordening, of

b)

mogen de aangesloten coöperaties niet individueel distillatiecontracten sluiten of leveringen voor de betrokken
distillatie doen,

eau-de-vie van wijn of van draf van wijn die voldoet aan
de definities in artikel 1, lid 4, onder d) of f) van
Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (1), of

c)

worden de hoeveelheden wijn die de door de vereniging
voor distillatie worden geleverd, geboekt op naam van
de aangesloten coöperaties voor rekening waarvan de
levering wordt uitgevoerd.

distillaat of ruwe alcohol met een alcoholgehalte van ten
minste 52 % vol.

(1) PB L 160 van 27.6.1989, blz. 1. Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3378/94 (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1).

Als de vereniging, met instemming van de betrokken
coöperaties, voornemens is om in een bepaald wijnoogstjaar
gebruik te maken van één van de in deze titel bedoelde
distillaties, stelt zij het interventiebureau daarvan schriftelijk in
kennis. In dat geval
a)
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Als het in de eerste alinea, onder c), bedoelde product wordt
vervaardigd, mag dit alleen onder officiële controle worden
gebruikt voor:
i)

productie van een alcoholhoudende drank;

ii)

verwerking tot één van de producten als bedoeld onder
a) en b), met uitzondering van eau-de-vie van druivendraf.

iii)

de productie van alcohol bestemd voor industrieel gebruik.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat de in de tweede alinea bedoelde verplichting wordt
nagekomen.
Artikel 44
Methode voor de analyse van neutrale alcohol
De communautaire methoden voor de analyse van neutrale
alcohol zoals die is gedefinieerd in bijlage IV bij deze verordening, zijn opgenomen in bijlage V bij deze verordening.

HOOFDSTUK I
VERPLICHTE DISTILLATIE

Afdeling I: Distillatie van de bijproducten van de wijnbereiding

L 194/67

ook nakomen door gebruik te maken van de in artikel 27, lid 8,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde mogelijkheid,
voor zover zij wijn hebben bereid of op een andere manier
druiven hebben verwerkt overkomend met een hoeveelheid
van meer dan 25 maar niet meer dan 40 hectoliter wijn.

Artikel 46
Kenmerken van de voor distillatie geleverde bijproducten
1.
In afwijking van artikel 27, lid 4, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedraagt, voor producenten die de draf leveren
voor de productie van oenocyanine, de hoeveelheid alcohol in
de voor distillatie geleverde producten ten minste 5 % van de
hoeveelheid alcohol in de wijn. Voor witte vqprd bedraagt
deze hoeveelheid ten minste 7 %.
2.
Het forfaitaire natuurlijke alcohol-volumegehalte dat in
aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van de
hoeveelheid alcohol die voor distillatie moet worden geleverd
in de vorm van de in artikel 48 bedoelde producten, is voor de
verschillende wijnbouwzones vastgesteld als volgt:
a)

8,5 % voor zone B,

b)

9,0 % voor zone C I,

c)

9,5 % voor zone C II,

d)

10,0 % voor zone C III,

Artikel 45
Verplichte levering van de bijproducten voor distillatie
1.
Producenten waarvoor één van de in artikel 27 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde verplichtingen inzake distillatie geldt, voldoen aan hun verplichting wanneer ze
uiterlijk op 15 juli van het betrokken wijnoogstjaar:

3.
Ten einde de distillatiekosten binnen aanvaardbare grenzen te houden, moeten de bijproducten van de wijnbereiding
bij de levering aan de distilleerderij gemiddeld ten minste aan
de volgende eisen voldoen:
a)

draf van druiven:

a)

de totale hoeveelheid draf van druiven en wijnmoer
leveren aan een erkend distilleerder, en

i)

in wijnbouwzone B: 2 liter zuivere alcohol per
100 kg,

b)

eventueel, de wijn leveren aan een erkend distilleerder of
een erkend bereider van distillatiewijn.

ii)

in wijnbouwzone C: 2 liter zuivere alcohol per
100 kg, wanneer hij is verkregen uit wijnstokrassen
die in de indeling voor de betrokken administratieve
eenheid als andere dan wijndruivenrassen zijn vermeld; 2,8 liter zuivere alcohol per 100 kg, wanneer
hij afkomstig is van wijnstokrassen die in de indeling
voor de betrokken administratieve eenheid alleen
zijn vermeld als wijndruivenrassen;

Wanneer de producent levert aan een distilleerder wiens
erkenning is ingetrokken, mogen de geleverde hoeveelheden
worden geboekt maar is communautaire steun uitgesloten.
2.
Producenten die de wijnbereiding of enige andere verwerking van druiven niet hebben uitgevoerd in coöperatieve
installaties en die tijdens het betrokken wijnoogstjaar niet meer
dan 25 hectoliter wijn of most produceren, zijn niet verplicht
te leveren.
In het Italiaanse gedeelte van de wijnbouwzones C en in de
wijnbouwzone van Portugal kunnen degenen die aan de in lid
1 bedoelde verplichting moeten voldoen, deze verplichting

b)

wijnmoer:
i)

in wijnbouwzone B: 3 liter zuivere alcohol per
100 kg, 45 % vocht,

ii)

iin wijnbouwzone C: 4 liter zuivere alcohol per
100 kg, 45 % vocht.
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4.
Voor producenten die wijn van hun eigen productie aan
azijnfabrieken leveren, wordt de in zuivere alcohol uitgedrukte
hoeveelheid alcohol die aanwezig is in de geleverde wijn,
afgetrokken van de in zuivere alcohol uitgedrukte hoeveelheid
alcohol in de wijn die op grond van de verplichting als bedoeld
in artikel 27, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 voor
distillatie moet worden geleverd.

b)

c)

Eau-de-vie van wijn: 0,2777 €

Voor producenten die hun wijn of hun bijproducten leveren
met het oog op door de lidstaten gecontroleerde experimenten
zijn de bepalingen betreffende de aankoopprijs als bedoeld in
artikel 47 van toepassing en bedraagt de aan de distilleerder
toe te kennen steun 0,277 €/%vol/hl.

d)

Ruwe alcohol uit wijn en wijnmoer 0,2777 €.

Voor experimenten geldt per lidstaat per experiment een
maximumhoeveelheid van 100 ton draf en 100 ton wijnmoer.
Artikel 47
Aankoopprijs

of ruwe alcohol uit wijnmoer met een alcoholgehalte van
ten minste 52 % vol

Wanneer de distilleerder het bewijs levert dat het distillaat of
de ruwe alcohol die hij heeft verkregen door distillatie van draf
anders is gebruikt dan als eau-de-vie van draf, kan hij een
aanvullend bedrag van 0,3139 €/%/vol/hl ontvangen.
2.
De in lid 1, onder a), bedoelde gedifferentieerde steun
voor drafalcohol of wijn- en droesemalcohol
a)

kan door de lidstaten worden toegepast wanneer de
toepassing van de onder i) bedoelde forfaitaire steun ertoe
leidt of dreigt te leiden dat het in bepaalde gebieden
van de Gemeenschap niet mogelijk is één of meer
bijproducten van de wijnbereiding te laten distilleren,

b)

wordt verplicht toegepast voor distilleerders die tijdens
een wijnoogstjaar één grondstof hebben gebruikt voor
meer dan 60 % van de totale distillatie.

1.
De in artikel 27, lid 9, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde aankoopprijs geldt voor onverpakte
producten, franco distilleerinstallatie.
2.
De in lid 1 bedoelde aankoopprijs wordt door de
distilleerder voor de geleverde hoeveelheid aan de producent
betaald binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf de dag waarop deze hoeveelheid in de distilleerderij is
binnengekomen.
Behalve wanneer de producent zich hiertegen verzet, kan de
distilleerder evenwel:
a)

b)

3.
Er is geen steun verschuldigd voor de hoeveelheden voor
distillatie geleverde wijn die de in artikel 45, lid 1, van
deze verordening bedoelde verplichting met meer dan 2 %
overschrijden.

uiterlijk drie maanden na levering van de producten aan
de producent een voorschot van 80% van de aankoopprijs
betalen, of
het onder a) bedoelde voorschot betalen na levering van
de producten en uiterlijk één maand na overlegging
van de vóór 31 augustus volgende op het betrokken
wijnoogstjaar voor de betrokken producten op te stellen
factuur.

Het saldo wordt uiterlijk op 31 oktober daaropvolgend betaald.
Artikel 48

Eau-de-vie van draf en distillaat: 0,3985 €

Artikel 49
Uitzonderingen op de verplichte levering
1.
De in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde verplichtingen gelden niet voor:
a)

producenten van bijproducten van de wijnbereiding die
onder controle uit de markt worden genomen overeenkomstig artikel 50, lid 1, van deze verordening,

b)

producenten van aromatische mousserende kwaliteitswijn en in bepaalde gebieden voortgebrachte aromatische
mousserende kwaliteitswijn en kwaliteitsparelwijn die
deze wijn hebben bereid uit gekochte druivenmost of
gedeeltelijk gegiste druivenmost die stabilisatiebehandelingen heeft ondergaan om de wijnmoer te elimineren.

Aan de distilleerder te betalen
1.
Het bedrag van de aan de distilleerder te betalen steun
voor producten die zijn gedistilleerd uit hoofde van één van de
in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
distillaties wordt, per % vol alcoholgehalte en per hectoliter
door de distillatie verkregen product, als volgt vastgesteld:
a)

Neutrale alcohol:
i)

forfaitaire steun 0,6279 €

ii)

steun voor draf 0,8453 €

iii)

steun voor wijn en wijnmoer 0,4106 €

2.
Producenten die geen wijn hebben bereid of niet op
andere wijze in coöperatieve installaties druiven hebben verwerkt en die in het betrokken wijnoogstjaar niet meer dan
25 hl wijn of most produceren, zijn niet verplicht bijproducten
van de wijnbereiding te leveren.
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3.
Voor het gedeelte van hun wijnproductie dat daadwerkelijk aan de distilleerderij wordt geleverd in het kader van de
distillatie als bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999, behoeven de producenten voor de distillatie
als bedoeld in artikel 27, lid 3, van die verordening alleen de
bijproducten van de wijnbereiding te leveren.

a)

b)
Artikel 50
Uit de markt nemen van bijproducten
1.
Van de in artikel 27, lid 8, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde mogelijkheid mogen alleen gebruik
maken:
a)

b)

2.
Voor de toepassing van artikel 27, leden 7 en 8, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 moeten de bijproducten
onverwijld en uiterlijk aan het einde van het wijnoogstjaar
waarin zij zijn verkregen, uit de markt worden genomen. Het
uit de markt nemen met opgave van de geraamde hoeveelheden
wordt vermeld in de registers krachtens artikel 70 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999, dan wel vastgelegd in een
officiële verklaring van de bevoegde autoriteiten.

draf van druiven:
i)

2,1 liter per 100 kg voor witte vqprd,

ii)

3 liter per 100 kg in de andere gevallen.

wijnmoer:
i)

3,5 liter per 100 kg voor witte vqprd,

ii)

5 liter per 100 kg in de andere gevallen.

Afdeling II: Distillatie van wijn uit druiven van rassen met
een dubbele indeling

producenten die gevestigd zijn in wijnbouwgebieden
waar distillatie een naar verhouding te zware last voor
hen betekent. De lijst van deze wijnbouwgebieden wordt
door de bevoegde instanties van de lidstaten opgesteld.
De lidstaten delen deze lijst aan de Commissie mee.
producenten die geen wijnbereiding of enige andere
verwerking van druiven hebben uitgevoerd in
coöperatieve installaties en voor wie het geringe volume
of de bijzondere kenmerken van de productie en de
ligging van de distillatie-installaties tot buitensporige
distillatiekosten leiden.
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Artikel 52
Verplichte levering van wijn
Producenten voor wie de in artikel 28 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bedoelde verplichting tot distillatie geldt,
voldoen aan hun verplichting wanneer zij uiterlijk op 15 juli
van het betrokken wijnoogstjaar hun wijn aan een erkend
distilleerder leveren.
In het in artikel 71 van deze verordening bedoelde geval wordt
aan de verplichting voldaan door de wijn uiterlijk op 15 juni
van het betrokken wijnoogstjaar aan een erkend bereider van
distillatiewijn te leveren.
Artikel 53
Hoeveelheid te leveren wijn

De betrokken wijnmoer wordt geacht uit de markt te zijn
genomen wanneer de wijnmoer gedenatureerd is zodat hij niet
meer kan worden gebruikt voor de wijnbereiding en wanneer
de levering van deze gedenatureerde wijnmoer aan derden is
geboekt in de in de voorgaande alinea bedoelde registers. De
lidstaten nemen de nodige maatregelen om de controle op
deze transacties te waarborgen.

1.
Voor de in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde wijn moet iedere producent een
hoeveelheid leveren die gelijk is aan zijn totale productie. Deze
hoeveelheid wordt verminderd met
a)

de hoeveelheid die overeenkomt met de normale productie, berekend overeenkomstig lid 2 van dit artikel,

Lidstaten die meer dan 25 000 hectoliter wijn per jaar produceren, controleren steekproefsgewijs ten minste of het in artikel
51 bedoelde gemiddelde minimumalcoholgehalte in acht is
genomen en of de bijproducten volledig en binnen de gestelde
termijnen uit de markt zijn genomen.

b)

de hoeveelheid waarvoor hij het bewijs levert dat zij
uiterlijk op 15 juli van het betrokken wijnoogstjaar is
uitgevoerd.

Artikel 51
Kenmerken van uit de markt genomen bijproducten
Het gehalte aan zuivere alcohol van de bijproducten van de
wijnbereiding die overeenkomstig artikel 27, leden 7 en 8, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 onder toezicht uit de markt
worden genomen, moet ten minste gelijk zijn aan:

Bovendien kan de producent van de te leveren hoeveelheid
maximaal 10 hectoliter aftrekken.
2.
Voor iedere administratieve eenheid is de totale normale
productie voor wijn uit druiven van rassen die tegelijk zijn
ingedeeld als wijndruivenrassen en als rassen voor een ander
gebruik, gelijk aan het gemiddelde van die productie in de
wijnoogstjaren:
—

1974/1975 tot en met 1979/1980 in de Gemeenschap
van Tien,
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—

1978/1979 tot en met 1983/1984 in Spanje en Portugal,

—

1988/1989 tot en met 1993/1994 in Oostenrijk.
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Artikel 55
Aankoopprijs

Voor wijn uit druivenrassen die voor dezelfde administratieve
eenheid tegelijk zijn ingedeeld als wijndruivenrassen en als
rassen voor de bereiding van eau-de-vie van wijn, wordt
deze normale productiehoeveelheid echter verminderd met de
hoeveelheden die zijn gedistilleerd voor een andere bestemming dan de productie van eau-de-vie van wijn met een
benaming van oorsprong.

1.
De in artikel 28, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde aankoopprijs wordt door de distilleerder aan de producent voor de geleverde hoeveelheid betaald
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag
waarop deze hoeveelheid in de distilleerderij is geleverd. Deze
prijs geldt voor onverpakte producten, franco installatie van
de producent.

Voor wijn als bedoeld in de eerste alinea wordt de normale
wijnproductie per hectare door de betrokken lidstaten vastgesteld door voor de in die alinea bedoelde referentieperiode het
aandeel te bepalen van respectievelijk wijn uit druiven van
rassen die voor dezelfde administratieve eenheid tegelijk zijn
ingedeeld als wijndruivenrassen en als rassen voor een ander
gebruik.

2.
Voor de in artikel 53, lid 2, tweede alinea, bedoelde wijn
kan de aankoopprijs overeenkomstig het bepaalde in artikel
28, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 door Frankrijk
volgens de opbrengst per hectare worden uitgesplitst over
diegenen die aan de verplichting tot distillatie moeten voldoen.
De door de lidstaat vastgestelde bepalingen waarborgen dat
voor de gedistilleerde wijn gemiddeld 1,34 € per hl en per % vol
wordt betaald.

3.
De totale productie van iedere producent is gelijk aan de
som van de hoeveelheden van de in artikel 53 lid 1 bedoelde
wijn die zijn vermeld in de productieopgave en van de
hoeveelheden die zijn vermeld in het in artikel 70 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde register en die hij
zelf, na de datum van indiening van de productieopgave, heeft
verkregen uit de in die opgave vermelde druiven of most
van druiven van de in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde rassen.
4.
In afwijking van het bepaalde in de vorige lid en voor
wijn uit druiven van rassen die bij dezelfde administratieve
eenheid tegelijk zijn ingedeeld als wijndruivenrassen en als
rassen voor een ander gebruik, mogen de lidstaten vanaf het
wijnoogstjaar 1998/1999, voor producenten die vanaf het
wijnoogstjaar 1997/1998 voor een deel van het wijnbouwareaal van hun bedrijf de in artikel 8 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde premie voor de
definitieve stopzetting van de wijnbouw hebben ontvangen,
gedurende de vijf wijnoogstjaren na de rooiing, de normale
productiehoeveelheid houden op het niveau van vóór de
rooiing.

Artikel 56
Aan de distilleerder te betalen steun
Het bedrag van de in artikel 28, lid 5, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde steun wordt, per % vol alcoholgehalte
en per hectoliter door de distillatie verkregen product, als volgt
vastgesteld:
a)

Neutrale alcohol 0,7728 €.

b)

Eau-de-vie van wijn, ruwe alcohol en wijndistillaat
0,6401 €.
Artikel 57

Kenmerken van door bepaalde distillaties verkregen alcohol
Producten die worden verkregen door rechtstreekse distillatie
van wijn uit druivenrassen die voor dezelfde administratieve
eenheid tegelijk zijn ingedeeld als wijndruivenrassen en als
rassen voor de bereiding van eau-de-vie van wijn, moeten een
alcoholgehalte hebben van ten minste 92 % vol.

Artikel 54
Uitzonderingen op de verplichte levering
Op grond van de uitzonderingsbepaling van artikel 28, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mag de in dat artikel
bedoelde wijn worden vervoerd:
a)

om naar een douanekantoor te worden gebracht voor het
vervullen van de douaneformaliteiten bij uitvoer, en
daarna het grondgebied van de Gemeenschap verlaten, of

b)

om naar de installaties van een erkend bereider van
distillatiewijn te worden gebracht voor verwerking tot
distillatiewijn.

Afdeling III: Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen I en II van dit hoofdstuk
Artikel 58
Gedeeltelijke leveringen
Producenten voor wie één van de in de artikelen 45 en 52 van
deze verordening bedoelde verplichtingen geldt en die vóór
15 juli van het lopende wijnoogstjaar ten minste 90% van de
door hen te leveren hoeveelheid product hebben geleverd,
kunnen volledig aan hun verplichting voldoen door de ontbrekende hoeveelheid te leveren vóór een door de bevoegde
instantie vast te stellen datum die niet later mag vallen dan
31 augustus van het volgende wijnoogstjaar.
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In dat geval
a)

—

worden de aankoopprijs voor de in de eerste alinea
bedoelde ontbrekende hoeveelheid en de prijs voor de
daaruit verkregen en aan het interventiebureau geleverde
alcohol verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de
overeenkomstig artikel 48, lid 1, onder a), punt i), en
artikel 56, onder a), van deze verordening voor de
betrokken distillatie vastgestelde steun voor neutrale
alcohol,

b)

wordt voor de distillatieproducten die niet aan het
interventiebureau worden geleverd, geen steun uitbetaald,

c)

wordt de verplichting geacht binnen de krachtens lid 1
vastgestelde termijn te zijn nagekomen,

d)

worden de termijnen voor de distillatie, voor het overleggen van het bewijs van betaling van de onder a) bedoelde
prijs en voor levering van de alcohol aan het interventiebureau, door de bevoegde autoriteit aan de verlenging
van de leveringstermijn aangepast.

ii)

b)

Artikel 59
c)
Bewijs van levering
Als bewijs van de leveringen geeft de distilleerder aan de
producent vóór 31 augustus van het volgende verkoopseizoen
een verklaring af waarin ten minste de aard, de hoeveelheid en
het alcoholvolumegehalte van het geleverde product, alsmede
de leveringsdata zijn vermeld.
Als een producent de producten die hij moet laten distilleren,
levert aan een distilleerderij in een andere lidstaat dan die waar
de betrokken producten zijn verkregen, laat de distilleerder
evenwel door het interventiebureau van de lidstaat waar de
distillatie plaatsvindt, in het in artikel 70 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde begeleidend document, certificeren
dat deze producten door de distilleerderij zijn overgenomen.
De distilleerder zendt de producent binnen één maand na da
dag waarop de te distilleren producten in ontvangst zijn
genomen, een kopie van het aldus aangevulde document.
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het nummer van het in artikel 70, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde document, wanneer dit document vereist is voor
het vervoer van de producten tot de installaties
van de distilleerder of, als dit niet zo is,
een verwijzing naar het document dat wordt
gebruikt op grond van de nationale bepalingen;

voor draf van druiven, een lijst met de namen van
de producenten die hen draf van druiven hebben
geleverd en de hoeveelheden alcohol in de draf die
is geleverd in het kader van de in artikel 27 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatie;

een verklaring die is geviseerd door de bevoegde instantie
die is aangewezen door de lidstaat en waarin ten minste
worden vermeld:
i)

de hoeveelheden product die zijn verkregen door de
distillatie, uitgesplitst naar de categorieën product
vermeld in artikel 43 van deze verordening,

ii)

de datum waarop deze producten zijn vervaardigd;

het bewijs dat hij de producent binnen de vastgestelde
termijn de minimumaankoopprijs in het kader van de
betrokken distillatie heeft betaald.

De lidstaten kunnen evenwel, mits instemming vooraf van de
Commissie, een vereenvoudigde regeling vaststellen voor de
overlegging van het bewijs dat de minimumaankoopprijs in
het kader van de distillatie van de bijproducten van de
wijnbereiding is betaald.
2.
Als de distillatie door de producent zelf wordt uitgevoerd,
wordt de in lid 1 bedoelde documentatie vervangen door een
verklaring die is geviseerd door de bevoegde instantie van de
lidstaat en waarin ten minste worden vermeld:
a)

de aard, de hoeveelheid, de kleur en het alcohol-volumegehalte van het te distilleren product,

b)

de hoeveelheden van de door de distillatie verkregen
producten, uitgesplitst naar de categorieën vermeld in
artikel 43 van deze verordening,

Door de distilleerder aan het interventiebureau over te
leggen bewijsstukken

c)

de data waarop de producten zijn vervaardigd.

1.
Om voor steun in aanmerking te komen, dient de
distilleerder uiterlijk op 30 november volgende op het betrokken wijnoogstjaar bij het interventiebureau een aanvraag in
met daarbij, voor de hoeveelheden waarvoor steun wordt
gevraagd:

3.
Het bewijs dat de minimumprijs is betaald, kan worden
vervangen door het bewijs dat ten gunste van het interventiebureau een zekerheid is gesteld. Deze zekerheid bedraagt
120 % van de gevraagde steun.

a)

In dat geval wordt het bewijs dat de distilleerder de in
artikel 27, lid 9, of artikel 28, lid 3, van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde aankoopprijs volledig heeft betaald,
uiterlijk aan het interventiebureau overgelegd op de laatste
dag van de maand februari volgende op het betrokken
wijnoogstjaar.

Artikel 60

i)

voor wijn en wijnmoer, een samenvatting van de
leveringen van elke producent, waarin ten minste
worden vermeld:
—

de aard, de hoeveelheid, de kleur en het alcoholvolumegehalte,
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4.
In het in artikel 47, lid 2, tweede alinea van deze
verordening bedoelde geval wordt het bewijs dat de aankoopprijs betaald is, vervangen door het bewijs dat het voorschot
betaald is.

2.
De prijs die door het interventiebureau voor de geleverde
ruwe alcohol aan de distilleerder moet worden betaald, wordt
als volgt in % vol/hl vastgesteld:
a)

5.
Het interventiebureau betaalt de steun aan de distilleerder
of, in de in lid 2 bedoelde gevallen, aan de producent, binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de dag
waarop de aanvraag, vergezeld van de vereiste documenten, is
ingediend.
6.
Als wordt geconstateerd dat de distilleerder niet de
aankoopprijs aan de producent heeft betaald, betaalt het
interventiebureau de producent vóór 1 juni volgende op het
betrokken wijnoogstjaar een bedrag dat gelijk is aan de steun,
eventueel via het interventiebureau van de lidstaat van de
producent.
Artikel 61
Data van de distillaties
1.
De wijn die eventueel wordt geleverd om te voldoen aan
de in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
verplichting, mag pas worden gedistilleerd vanaf 1 januari van
het betrokken wijnoogstjaar.
2.
De distilleerders sturen het interventiebureau, uiterlijk de
tiende van elke maand voor de voorafgaande maand, een
overzicht van de hoeveelheden producten die ze hebben
gedistilleerd en van de hoeveelheden producten die ze hebben
verkregen, uitgesplitst volgens de in artikel 43 van deze
verordening vermelde categorieën van producten.
3.
Distillatiewijn mag niet worden gedistilleerd na 31 juli
van het betrokken wijnoogstjaar.
Artikel 62
Levering van de alcohol aan het interventiebureau
1.
Onverminderd de toepassing van artikel 27, lid 12, en
artikel 28, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1493/1999, mag de
distilleerder uiterlijk op 30 november volgende op het betrokken wijnoogstjaar het product met een alcoholgehalte van ten
minste 92 % vol leveren aan het interventiebureau.

31.7.2000

b)

Distillatie als bedoeld in artikel 27 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999:
i)

Forfaitaire prijs 1,654 €.

ii)

Drafalcohol: 1,872 €.

iii)

Wijn- en droesemalcohol: 1,437 €.

Distillatie als bedoeld in artikel 28 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999:
—

Prijs: 1,799 €.

Wanneer de alcohol wordt opgeslagen in de installaties waar
hij is geproduceerd, worden bovenbedoelde prijzen verlaagd
met 0,5 €/hl alcohol %.
3.
De in lid 2, onder a), bedoelde gedifferentieerde prijzen
voor drafalcohol of wijn- en droesemalcohol
a)

kunnen door de lidstaten worden toegepast wanneer de
toepassing van de forfaitaire prijs ertoe leidt of dreigt te
leiden dat het in bepaalde gebieden van de Gemeenschap
niet mogelijk is één of meer bijproducten van de wijnbereiding te laten distilleren,

b)

worden verplicht toegepast voor distilleerders die tijdens
een wijnoogstjaar één grondstof hebben gebruikt voor
meer dan 60 % van de totale distillatie.

4.
Als de distilleerder de in de artikelen 48 en 56 van deze
verordening bedoelde steun heeft ontvangen, worden de in lid
2 bedoelde prijzen verminderd met een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van deze steun.
5.
Het interventiebureau betaalt de prijs aan de distilleerder
uiterlijk drie maanden na de dag waarop de alcohol is geleverd,
op voorwaarde dat de in artikel 60 bedoelde documenten en
bewijzen zijn overgelegd.

HOOFDSTUK II
FACULTATIEVE DISTILLATIE

De werkzaamheden die nodig zijn om het in de eerste alinea
bedoelde product te verkrijgen, kunnen worden uitgevoerd
hetzij in het bedrijf van de distilleerder die dit product aan
het interventiebureau levert, hetzij in het bedrijf van een
loonwerkdistilleerder.
Behalve in geval van toepassing van lid 2, tweede alinea,
van dit artikel mag de distilleerder die de alcohol aan het
interventiebureau levert deze alcohol niet fysiek in zijn eigen
bedrijf bewaren; de alcohol moet worden opgeslagen in
installaties waarvan de administratie wordt bijgehouden door
het interventiebureau.

Artikel 63
Opening van de in artikel 29 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde distillatie
1.
Elk wijnoogstjaar, vanaf 1 september, wordt de in artikel
29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatie
van tafelwijn en wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt,
geopend.
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2.
De hoeveelheid tafelwijn en wijn die tot tafelwijn kan
worden verwerkt, die elke producent mag laten distilleren is
beperkt tot 40 % van de hoogste productie die hij heeft
opgegeven in de laatste drie wijnoogstjaren, daaronder begrepen het lopende wijnoogstjaar als de productie reeds is
opgegeven. Bij toepassing van het bovenbedoelde percentage
is de geproduceerde hoeveelheid tafelwijn die welke is vermeld
als wijn in de kolom „tafelwijn” van de in artikel 18, lid 1, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde productieopgave
3.
Elke producent die tafelwijn of wijn die tot tafelwijn kan
worden verwerkt, heeft geproduceerd, kan een contract sluiten
of een aangifte indienen als bedoeld in artikel 65 van deze
verordening. Het contract gaat vergezeld van het bewijs dat
een zekerheid van 5 € per hectoliter is gesteld. Deze contracten
mogen niet worden overgedragen.

9.
De hoeveelheden waarvoor contracten zijn aanvaard,
moeten uiterlijk op 30 juni van het wijnoogstjaar aan de
distilleerderij worden geleverd.
Artikel 64
Bedrag van de steun
1.
De steun die aan de distilleerder of, in het in artikel 65,
lid 3, van deze verordening bedoelde geval, aan de producent
moet worden betaald voor de in het kader van de in dit
hoofdstuk bedoelde distillatie gedistilleerde wijn, bedraagt, per
% vol alcohol en per hectoliter bij de distillatie verkregen
product:
a)

4.
De lidstaten melden de Commissie de vijfde en de
twintigste van elke maand of de eerste daaropvolgende werkdag de totale hoeveelheid waarvoor respectievelijk in de
periode van de zestiende tot en met de eenendertigste van de
voorgaande maand en van de eerste tot en met de vijftiende
van de lopende maand contracten voor deze distillatie zijn
gesloten.
b)
5.
De lidstaten kunnen de betrokken contracten na een
termijn van 10 dagen na de in lid 4 bedoelde melding
goedkeuren, tenzij de Commissie intussen bijzondere maatregelen heeft genomen. De lidstaten melden de Commissie
uiterlijk tegelijk met de volgende in lid 4 bedoelde melding de
totale hoeveelheid waarvoor contracten zijn goedgekeurd.
6.
Als de hoeveelheden waarvoor contracten zijn gesloten,
die op de volgens het bepaalde in lid 4 vastgestelde dag aan de
Commissie worden gemeld, groter zijn of groter dreigen te
worden dan verenigbaar is met de beschikbare begrotingsmiddelen of groter zijn of dreigen te worden dan de opnamecapaciteit van de sector drinkalcohol, stelt de Commissie één enkel
aanvaardingspercentage voor de in de contracten vermelde
hoeveelheden vast en/of schorst zij de melding van nieuwe
contracten. In dit geval wordt de in lid 3 bedoelde zekerheid
vrijgegeven voor de hoeveelheden waarvoor contracten zijn
gesloten, maar niet zijn aanvaard.
Voorts kan de Commissie een aanvaardingspercentage voor de
gesloten contracten vaststellen of de melding van nieuwe
contracten schorsen in geval van abnormale ontwikkeling in
het sluiten van contracten of wanneer de continuïteit in
de traditionele bevoorrading met distillatieproducten ernstig
dreigt te worden verstoord.
7.
Contracten die zijn gesloten, maar die niet overeenkomstig het bepaalde in lid 4 aan de Commissie zijn gemeld,
kunnen niet worden goedgekeurd.
8.
De in lid 3 bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven naar
evenredigheid van de geleverde hoeveelheden, wanneer de
producent het bewijs van de levering aan de distilleerderij
levert.
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voor de primaire steun als bedoeld in artikel 29, lid 4,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999:
—

1,751 € per %/vol en per hectoliter voor ruwe
alcohol en eau-de-vie van wijn, en

—

1,884 € per %/vol en per hectoliter voor neutrale
alcohol,

voor de bijkomende steun als bedoeld in artikel 29, lid 6,
van Verordening (EG) nr. 1493/1999: 0,0336 € per
dag/hectoliter.

2.
De distilleerder die voor de bijkomende steun in aanmerking wenst te komen, deelt het interventiebureau de hoeveelheid en de kenmerken mee van het product dat hij wil opslaan,
alsmede de geplande datum van het begin van de opslag. Deze
gegevens moeten ten minste 30 dagen vóór het begin van de
opslag worden meegedeeld.
De geplande datum geldt als datum van opslag, tenzij het
interventiebureau hiertegen binnen genoemde periode van
30 dagen bezwaar heeft gemaakt.
3.
De in lid 1, onder b), bedoelde bijkomende steun kan
slechts worden verleend:
—

voor een hoeveelheid alcohol van minstens 100 hl die is
opgeslagen in recipiënten met een capaciteit van niet
minder dan 100 hl

—

voor een periode van ten hoogste 12 maanden vanaf
1 december

—

voor een periode van ten minste 6 maanden.

Als de Commissie dit wegens de situatie in de sector toestaat,
kan de distilleerder vanaf 1 juni de opslag van alcohol
beëindigen.
4.
De primaire steun, berekend overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, wordt door het interventiebureau
aan de distilleerder of, in het in artikel 65, lid 2, bedoelde
geval, aan de producent betaald, binnen drie maanden na de
dag waarop de in artikel 65, lid 10, van deze verordening
bedoelde bewijzen zijn overgelegd.
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Het interventiebureau betaalt de bijkomende steun binnen drie
maanden na het einde van de opslagperiode.
5.
De alcohol waarvoor de in dit artikel bedoelde steun
wordt toegekend, mag achteraf niet door de overheid worden
aangekocht. Als de distilleerder niettemin zijn alcohol aan de
overheid wil verkopen, moet hij eerst de betrokken steun
terugbetalen.
6.
Voor overheden met een programma voor de verkoop
van alcohol voor niet-traditioneel gebruik, zoals een milieuprogramma voor de landbouw voor de verkoop van alcohol in de
sector motorbrandstoffen, geldt een uitzondering op het
bepaalde in lid 5 voor de hoeveelheden alcohol die in het
kader van zo’n programma worden verkocht.

HOOFDSTUK III
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE HOOFDSTUKKEN I EN II

Afdeling I: Algemene bepalingen
Artikel 65
Leveringscontract
1.
Elke producent die voornemens is wijn van zijn eigen
productie te leveren voor de distillaties bedoeld in de artikelen
29 of 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999, sluit één of
meer leveringscontracten, hierna „contract” te noemen, met
één of meer distilleerders. Dit contract wordt vóór een nader
te bepalen datum voor goedkeuring voorgelegd aan het
interventiebureau volgens de door de lidstaten vastgestelde
bepalingen.
Tegelijk met het contract wordt aan het interventiebureau het
bewijs overgelegd dat de producent de te leveren hoeveelheid
wijn daadwerkelijk heeft geproduceerd en in zijn bezit heeft.
In lidstaten waar de autoriteiten dit bewijs reeds hebben
ontvangen in het kader van een andere regeling, hoeft dit
bewijs niet te worden geëist.
De producenten voor wie de in de artikel 27 en 28 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 vastgestelde verplichtingen
gelden, leveren de distilleerders bovendien het bewijs dat zij in
de in artikel 2, lid 2, van deze verordening vastgestelde periode
aan deze verplichtingen hebben voldaan.
2.
In het contract moeten ten minste de volgende gegevens
van de betrokken wijn worden vermeld:
a)

de hoeveelheid; deze hoeveelheid mag niet kleiner zijn
dan 10 hl;

b)

de diverse kenmerken, met name de kleur.
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De producent mag de wijn slechts voor distillatie leveren als
het contract door het bevoegde interventiebureau is goedgekeurd. De bevoedgde autoriteit kan een limiet vaststellen
voor het aantal contracten dat een producent mag sluiten.
Wanneer de distillatie plaatsvindt in een andere lidstaat dan
die waarin het contract is goedgekeurd, zendt het interventiebureau dat het contract heeft goedgekeurd een kopie ervan
aan het interventiebureau van de andere lidstaat.
3.

De in lid 1 van dit artikel bedoelde producenten:

a)

die zelf over distillatie-installaties beschikken en voornemens tot in dit hoofdstuk bedoelde distillatie over te gaan,

b)

die voornemens zijn deze distillatie te laten uitvoeren in
de installaties van een erkende distilleerder die in
loonwerk distillaties uitvoert,

dienen vóór een nader te bepalen datum bij het bevoegde
interventiebureau een aangifte inzake de levering voor distillatie in, hierna „aangifte” te noemen, die door dat bureau moet
worden goedgekeurd.
De producenten waarvoor de in artikel 27 en 28 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde verplichtingen gelden,
leggen aan het bevoegde interventiebureau bovendien het
bewijs voor dat zij in de in artikel 2, lid 2, van deze verordening
vastgestelde referentieperiode aan deze verplichtingen hebben
voldaan.
4.
In het in lid 3 bedoelde geval wordt het contract
vervangen:
a)

in het in lid 3, eerste alinea, onder a), bedoelde geval,
door de aangifte,

b)

in het in lid 3, eerste alinea, onder b), bedoelde geval,
door de aangifte vergezeld van een tussen de producent
en de distilleerder gesloten leveringscontract voor
loonwerkdistillatie.

5.
De kenmerken van de te distilleren wijn mogen niet
verschillen van die welke zijn vermeld in het contract of de
aangifte uit hoofde van dit artikel.
Er is geen steun verschuldigd
a)

als de feitelijk voor distillatie geleverde hoeveelheid wijn
kleiner is dan 95 % van de hoeveelheid die is vermeld in
het contract of de aangifte;

b)

voor de hoeveelheid wijn boven 105 % van de hoeveelheid die is vermeld in het contract of de aangifte;

c)

voor de hoeveelheid wijn waardoor de voor de betrokken
distillatie geldende maximumhoeveelheid wordt overschreden.

6.
De distilleerder betaalt de producent voor de wijn die
hem wordt geleverd de op grond van artikel 29 of 30 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 vastgestelde prijzen; deze
prijzen gelden per % vol, per hectoliter alcohol voor de
producten zonder verpakking, af bedrijf van de producent.

31.7.2000

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

7.
De distilleerder betaalt de producent binnnen 3 maanden
na de levering de in lid 6 bedoelde minimumaankoopprijs, op
voorwaarde dat de producent aan de bevoegde instantie binnen
twee maanden na levering van de wijn het in lid 1, derde
alinea, van dit artikel bedoelde bewijs heeft overgelegd. Als het
bewijs na genoemde twee maanden wordt overgelegd, betaalt
de distilleerder vervolgens binnen een termijn van één maand.
8.
De distilleerder verstrekt het interventiebureau binnen de
vastgestelde termijnen:
a)

voor elke producent die hem wijn heeft geleverd en voor
elke levering, gegevens over de hoeveelheid, de kleur en
het effectief alcohol-volumegehalte van de wijn, alsmede
het nummer van het in artikel 70 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde document dat wordt gebruikt
voor het vervoer van de wijn tot de installaties van de
distilleerder,

b)

het bewijs dat de totale hoeveelheid wijn die in het
contract of in de aangifte is vermeld binnen de voorgeschreven termijnen is gedistilleerd,

c)

het bewijs dat hij de producent binnen de voorgeschreven
termijnen de in lid 7 van dit artikel bedoelde aankoopprijs
heeft betaald.

In het in lid 9 bedoelde geval hoeft alleen het onder b) bedoelde
bewijs aan het interventiebureau te worden verstrekt.
De distilleerders zenden het interventiebureau uiterlijk de
tiende van elke maand met betrekking tot de voorgaande
maand een overzicht van de hoeveelheden producten die
zijn gedistilleerd en de hoeveelheden distillatieproducten die
daardoor zijn verkregen, uitgesplitst volgens de categorieën
vermeld in artikel 43 van deze verordening.
9.
Als de distillatie wordt uitgevoerd door de producent
zelf of door een distilleerder die voor rekening van de
producent werkt, moet de producent de in lid 8 bedoelde
gegevens aan het bevoegde interventiebureau meedelen.
10.
De lidstaten controleren aan de hand van representatieve steekproeven de wijn die in de contracten is genoemd en
met name of
a)

de te leveren hoeveelheid wijn daadwerkelijk is geproduceerd door en in voorraad is bij de producent,

b)

de in het contract vermelde wijn wijn is van de categorie
waarvoor de distillatie geopend is.

L 194/75

Artikel 66
Voorschot
1.
De distilleerder of, in het in artikel 65, lid 3, van deze
verordening bedoelde geval, de producent, kan vragen dat een
bedrag gelijk aan de voor de betrokken distillatie vastgestelde
steun wordt voorgeschoten, op voorwaarde dat hij een zekerheid ten gunste van het interventiebureau heeft gesteld. Deze
zekerheid bedraagt 120 % van voornoemd bedrag.
Het in de eerste alinea bedoelde bedrag wordt berekend per %
vol alcohol dat in het leveringscontract of in de leveringsaangifte voor de wijn is vermeld en per hectoliter van deze wijn of
per hectoliter zuivere alcohol voor de bijkomende steun als
bedoeld in artikel 64, lid 1, onder b), van deze verordening.
Voorzover het contract wordt goedgekeurd, wordt het voorschot door het interventiebureau betaald binnen drie maanden
na overlegging van het bewijs dat de zekerheid is gesteld.
2.
Het interventiebureau geeft de zekerheid vrij na overlegging, binnen de voorgeschreven termijn, van de in artikel 65,
lid 8, bedoelde bewijzen.
Artikel 67
Bijdrage van het EOGFL in de kosten van de distillatiemaatregelen
1.
Het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw, afdeling Garantie, draagt bij in de uitgaven van de
interventiebureaus voor het overnemen van de alcohol.
Het bedrag van deze bijdrage is gelijk aan de steun die wordt
vastgesteld volgens de artikelen 48, 56 en 68, onder a),
van deze verordening en artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999.
2.
De artikelen 4 en 6 van Verordening
nr. 1258/1999 (1) zijn van toepassing op deze bijdrage.

(EG)

Afdeling II: Distillatiewijn
Artikel 68
Verwerking tot distillatiewijn

De controle kan worden verricht op ieder ogenblik vanaf de
dag waarop het contract ter goedkeuring wordt voorgelegd tot
de dag waarop de wijn in de distilleerderij wordt afgeleverd.
Lidstaten met een efficiënter systeem voor de controle op
punt a) in de eerste alinea van dit lid, mogen de controle
beperken tot de aflevering van de wijn in de distilleerderij.

1.
De wijn die bestemd is voor een van de in deze
verordening bedoelde distillatiemaatregelen, mag tot distillatiewijn worden verwerkt. In dat geval mag door de distillatie
van de distillatiewijn alleen eau-de-vie van wijn worden
vervaardigd.
(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 103.
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2.
De bereiding van de distillatiewijn geschiedt onder
officiële controle.

b)

c)

af bedrijf van de producent in de overige gevallen.

Behoudens de nodige aanpassingen, gelden voor de bereider
van distillatiewijn dezelfde verplichtingen als die welke uit
hoofde van deze titel voor de distilleerder gelden.

Daartoe
a)

b)
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wordt in de documenten en registers als bedoeld in artikel
70 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 de verhoging
van het effectieve alcohol-volumegehalte, uitgedrukt in
volumepercentage, genoteerd door vermelding van het
betrokken gehalte vóór en na de toevoeging van het
distillaat aan de wijn;
wordt vóór de verwerking tot distillatiewijn, onder controle van een officiële instantie, een monster van de wijn
genomen voor de analytische bepaling van het effectieve
alcohol-volumegehalte door een officieel laboratorium of
een laboratorium dat onder officiële controle werkt;
worden twee verslagen van de onder b) bedoelde analyse
toegezonden aan de bereider van de distillatiewijn, die
één exemplaar toezendt aan het interventiebureau van de
lidstaat waar de distillatiewijn wordt bereid.

3.
De bereiding van de distillatiewijn vindt plaats binnen
dezelfde termijn als die welke voor de betrokken distillatie is
bepaald.
4.
De lidstaten kunnen de plaatsen waar de distillatiewijn
mag worden bereid, beperken, voor zover dat nodig is om een
adequate controle te garanderen.
Artikel 69

Het bedrag van de steun die aan de bereider van distillatiewijn
moet worden uitgekeerd, wordt per volumepercentage effectief
alcoholgehalte en per hectoliter als volgt vastgesteld:
—

voor de in artikel 27 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde distillatie: 0,2657 €

—

voor de in artikel 28 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde distillatie: 0,6158 €

—

voor de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde distillatie: 0,1715 €.

De steun wordt door het bevoegde interventiebureau aan de
bereider van distillatiewijn uitgekeerd op voorwaarde dat deze
een zekerheid stelt van 120 % van de te ontvangen steun. Deze
zekerheid is echter niet vereist, wanneer al is voldaan aan de
voorwaarden voor de betaling van de steun.
Wanneer de bereider distillatiewijn bereidt in het kader van
distillatiemaatregelen op grond van verscheidene bepalingen
van Verordening (EG) nr. 1493/1999, kan hij volstaan met
één enkele zekerheid. Deze zekerheid bedraagt 120 % van de
som van de steunbedragen die voor genoemde distillatiemaatregelen aan de bereider moeten worden uitgekeerd.
De zekerheid wordt door het interventiebureau vrijgegeven,
nadat binnen de vastgestelde termijnen het bewijs is overgelegd
dat:

Bereiding van distillatiewijn

a)

1.
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de in artikel 68, lid
1, bedoelde mogelijkheid en de distillatiewijn niet wordt bereid
door de distilleerder of voor zijn rekening, sluit de producent
met een erkend bereider een leveringscontract dat hij aan het
bevoegde interventiebureau ter goedkeuring voorlegt.

de distillatie van de totale hoeveelheid distillatiewijn die
in het contract of in de aangifte is vermeld, binnen de
voorgeschreven termijnen is uitgevoerd;

b)

de minimumaankoopprijs als bedoeld in de artikelen 27,
28, 29 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
binnen de vastgestelde termijnen is betaald.

Als de producent evenwel is erkend als bereider van distillatiewijn en hij voornemens is de distillatiewijn zelf te bereiden,
wordt het in de eerste alinea bedoelde contract door een
leveringsaangifte vervangen.

In het in lid 1, tweede alinea, bedoelde geval verstrekt de
producent het interventiebureau alleen het onder a) bedoelde
bewijs.
Artikel 70

2.
Voor de in lid 1 bedoelde contracten en aangiften zijn de
door de lidstaten vastgestelde bepalingen van toepassing.
3.
De bereider van distillatiewijn betaalt de producent voor
de geleverde wijn ten minste de minimumaankoopprijs die is
vastgesteld voor de respectieve in de artikelen 27, 28, 29 en
30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillaties.
Deze prijs geldt voor onverpakte producten:
a)

franco bereiderinstallatie in geval van de in artikel 27,
lid 9, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
distillatie,

Distillatie in een andere lidstaat
1.
Als distillatiewijn wordt gedistilleerd in een andere
lidstaat dan die waarin het contract of de leveringsaangifte
wordt goedgekeurd, kan, in afwijking van artikel 69, lid 4,
de voor de verschillende distillatiemaatregelen verschuldigde
steun aan de distilleerder worden uitgekeerd op voorwaarde
dat deze binnen twee maanden na de uiterste datum voor het
uitvoeren van de betrokken distillatie bij het interventiebureau
van de lidstaat op het grondgebied waarvan de distillatie heeft
plaatsgevonden, een aanvraag daartoe indient.
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2.
Bij de in lid 1 bedoelde aanvraag dienen de volgende
documenten te worden gevoegd:
a)

een document dat is geviseerd door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
distillatiewijn is bereid, waarbij de bereider van de distillatiewijn zijn recht op steun aan de distilleerder overdraagt
met vermelding van de betrokken hoeveelheden distillatiewijn en van het betrokken steunbedrag;

b)

een kopie van het in artikel 69, lid 1, bedoelde en door
het ter zake bevoegde interventiebureau goedgekeurde
contract, respectievelijk leveringsaangifte;

c)

een kopie van het in artikel 68 bedoelde analyseverslag;

d)

het bewijs dat aan de producent de minimumaankoopprijs van de wijn is betaald;

e)

het in artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde document voor het vervoer van de distillatiewijn
naar de distilleerderij, waarin de verhoging van het
effectieve alcohol-volumegehalte, uitgedrukt in volumepercentage, is genoteerd door vermelding van het betrokken gehalte vóór en na de toevoeging van het distillaat
aan de wijn;

f)

De steun wordt uiterlijk betaald 3 maanden na overlegging
van het in vorige alinea bedoelde bewijs dat de zekerheid is
gesteld en, in ieder geval, na de datum waarop het contract of
de aangifte is goedgekeurd.
5.
Onverminderd het bepaalde in artikel 69, lid 4, van deze
verordening, wordt de zekerheid pas vrijgegeven als de in
artikel 69, lid 4, van deze verordening bedoelde documentatie
binnen 12 maanden na de indiening van de aanvraag bij het
bevoegde interventiebureau wordt ingediend.
6.
Als wordt geconstateerd dat de bereider van distillatiewijn de producent niet de aankoopprijs heeft betaald, betaalt
het interventiebureau de producent vóór 1 juni van het
wijnoogstjaar na dat waarin de wijn is geleverd, een bedrag dat
gelijk is aan de steun eventueel via het interventiebureau van
de producerende lidstaat.

Afdeling III: Administratieve bepalingen
Artikel 72

het bewijs dat de betrokken distillatiewijn is gedistilleerd.

3.
In het in lid 1 bedoelde geval hoeft de bereider van
distillatiewijn de in artikel 69, lid 4, bedoelde zekerheid niet te
stellen.
4.
Uiterlijk drie maanden na de indiening van de aanvraag
en de in lid 2 bedoelde documenten wordt de steun door het
interventiebureau uitgekeerd.

L 194/77

Overmacht
1.
Als wegens overmacht het te distilleren product of een
deel daarvan niet kan worden gedistilleerd:
a)

brengt de producent, als de overmachtsituatie voor het te
distilleren product zich heeft voorgedaan terwijl hij er het
beschikkingsrecht over had, zulks onverwijld ter kennis
van het interventiebureau van de lidstaat waar zijn
wijnpakhuis zich bevindt,

b)

brengt de distilleerder, in alle andere gevallen, zulks
onverwijld ter kennis van het interventiebureau van de
lidstaat waar de distillatie-installaties zich bevinden.

Artikel 71
Specifieke voorschriften
1.
In het in artikel 69, lid 1, van deze verordening bedoelde
geval wordt het contract of de leveringsaangifte voor de
bereiding van distillatiewijn uiterlijk op 31 december van het
betrokken wijnoogstjaar voor goedkeuring bij het bevoegde
interventiebureau ingediend. Het interventiebureau deelt de
producent binnen 15 dagen na de indiening van het contract
of de aangifte de uitslag van de goedkeuringsprocedure mee.
2.
Voor de in artikel 27 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde distillatie mag de bereiding pas
plaatsvinden vanaf 1 januari van het betrokken wijnoogstjaar
en, in ieder geval, pas na de goedkeuring van het contract of
de aangifte.
3.
De bereider zendt het interventiebureau uiterlijk de
tiende van elke maand een overzicht van de hoeveelheden wijn
die hem in de vorige maand zijn geleverd.
4.
Om voor de steun in aanmerking te komen, dient
de bereider uiterlijk op 30 november na het betrokken
wijnoogstjaar bij het bevoegde interventiebureau een aanvraag
in en voegt daarbij het bewijs dat de in artikel 69, lid 4, van
deze verordening bedoelde zekerheid is gesteld.

In de in de eerste alinea bedoelde gevallen treft het interventiebureau dat de kennisgeving heeft ontvangen, de maatregelen
die het in verband met de aangevoerde redenen nodig acht.
Het kan met name een verlenging van de vastgestelde termijnen
toestaan.
2.
In het in lid 1, eerste alinea, onder a), bedoelde geval en
wanneer het wijnpakhuis van de producent en de distillatieinstallaties zich in twee verschillende lidstaten bevinden,
werken de interventiebureaus van de twee betrokken lidstaten,
door rechtstreekse uitwisseling van de gegevens, samen voor
de toepassing van lid 1.
In het in lid 1, eerste alinea, onder b) bedoelde geval kan het
interventiebureau dat de kennisgeving heeft ontvangen de
distilleerder er ook toe machtigen zijn rechten en verplichtingen voor de nog niet gedistilleerde hoeveelheid product aan
een andere distilleerder over te dragen; bij loonwerkdistillatie
is hiervoor de toestemming van de producent vereist.

L 194/78

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Artikel 73

Artikel 74

Controle op de distillatie

Overtredingen van bepalingen van deze titel

1.
De controle van de kenmerken van de producten die
voor distillatie worden geleverd, met name de hoeveelheid, de
kleur en het alcoholgehalte, gebeurt aan de hand van:
a)

het in artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde document onder dekking waarvan het vervoer
plaatsvindt,

b)

een analyse van de monsters die bij de levering van het
product aan de distilleerderij worden genomen onder
controle van een officiële instantie van de lidstaat op het
grondgebied waarvan de distilleerderij zich bevindt. De
bemonstering mag gebeuren in de vorm van een representatieve steekproef;

c)
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in voorkomend geval, de ter uitvoering van deze titel
gesloten contracten.

De analyses worden uitgevoerd door de in artikel 72 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde erkende laboratoria, die de uitslag ervan toezenden aan het interventiebureau
van de lidstaat waar de distillatie wordt uitgevoerd.
Wanneer overeenkomstig de geldende bepalingen van het
gemeenschapsrecht het in de eerste alinea, onder a), bedoelde
document niet wordt opgesteld, wordt de controle op de
kenmerken van het voor distillatie bestemde product uitgevoerd aan de hand van de onder b), van dezelfde alinea
bedoelde analyses.

1.
Als bij verificatie van het dossier blijkt dat de producent
voor de geleverde producten of een gedeelte daarvan niet aan
de voorwaarden van de communautaire bepalingen voor de
betrokken distillatie voldoet, stelt het bevoegde interventiebureau de distilleerder en de producent daarvan in kennis.
2.
Voor de hoeveelheden producten als bedoeld in lid 1
hoeft de distilleerder zich niet te houden aan de respectievelijk
in de artikelen 27, 28, 29 en 30 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 bedoelde prijs.
3.
Als de producent of de distilleerder voor de voor
distillatie geleverde producten of een gedeelte daarvan niet
voldoet aan de voorwaarden die bij de communautaire bepalingen voor de betrokken distillatie zijn vastgesteld en onverminderd artikel 2 van deze verordening,
a)

is voor de betrokken hoeveelheden de steun niet verschuldigd,

b)

mag de distilleerder de bij de distillatie van de betrokken
hoeveelheden verkregen producten niet aan het interventiebureau leveren.

Als de steun reeds is uitbetaald, vordert het interventiebureau
de steun van de distilleerder terug.

Een vertegenwoordiger van een officiële instantie verifieert de
hoeveelheid product die is gedistilleerd, de datum van de
distillatie, de hoeveelheden en de kenmerken van de vervaardigde producten.

Als de bij de distillatie verkregen producten reeds zijn geleverd,
vordert het interventiebureau van de distilleerder een bedrag
terug dat gelijk is aan de voor de betrokken distillatie geldende
steun.

2.
De uitslag van het onderzoek van een deel van de wijn
waarop een contract betrekking heeft, geldt voor de hele
hoeveelheid waarop dit contract betrekking heeft.

Er kan echter worden bepaald dat, als de in deze verordening
bepaalde termijnen worden overschreden, de steun wordt
verminderd.

3.
De lidstaten kunnen bovendien het gebruik van een
verklikstof voorschrijven. De lidstaten mogen niet beletten
dat een voor distillatie bestemd product of uit dit product
gedistilleerde producten, wegens de aanwezigheid van een
verklikstof daarin, op hun grondgebied in het verkeer wordt
gebracht.

4.
Het interventiebureau vordert van de producent een
bedrag terug dat gelijk is aan de aan de distilleerder betaalde
steun, als de producent niet aan de in de communautaire
bepalingen voor de betrokken distillatie vastgestelde voorwaarden voldoet omdat:

De lidstaten kunnen voorschrijven dat, als verscheidene producenten in deze verordening bedoelde producten voor distillatie
leveren, deze producten gemeenschappelijk worden vervoerd.
In dat geval wordt de in artikel 65 van deze verordening
bedoelde controle op de kenmerken van de producten uitgevoerd volgens de door de betrokken lidstaten vastgestelde
bepalingen.
4.
De lidstaten die gebruik maken van de in lid 3 bedoelde
mogelijkheid melden dit aan de Commissie en delen mee
welke bepalingen zij in dat verband hebben vastgesteld. In het
in deze alinea bedoelde geval licht de Commissie de andere
lidstaten hierover in.

a)

hij geen oogst-, productie- of voorraadopgave heeft
ingediend binnen de voorgeschreven termijnen;

b)

hij een door de bevoegde autoriteit van de lidstaat als
onvolledig of onjuist beschouwde oogst- productie- of
voorraadopgave heeft ingediend en de ontbrekende of
onjuiste gegevens onmisbaar zijn voor de toepassing van
de betrokken maatregel;

c)

hij niet heeft voldaan aan de in artikel 37 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 bepaalde verplichtingen en de overtreding is geconstateerd of aan de distilleerder gemeld
nadat de minimumprijs reeds was betaald op basis van
vroegere opgaven.
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Artikel 75

L 194/79

Afdeling IV: Verlaging van de aankoopprijs voor wijn als
bedoeld in artikel 32 van Verordening (EG) nr. 1493/1999

Sancties
Artikel 76
1.

Gevallen van overmacht uitgezonderd

a)

is de steun niet verschuldigd, als de distilleerder de
verplichtingen op grond van deze titel niet nakomt of
weigert controles te laten uitvoeren,

b)

wordt de steun verlaagd met een bedrag dat door de
bevoegde instantie wordt vastgesteld volgens de ernst van
de overtreding, als de distilleerder een andere verplichting
dan de verplichtingen bedoeld onder a) niet nakomt.

2.
In erkende gevallen van overmacht bepaalt het interventiebureau de maatregelen die het in verband met de aangevoerde redenen nodig acht.
3.
Als de distilleerder zijn verplichtingen niet binnen de
voorgeschreven termijnen nakomt, wordt de steun als volgt
verminderd:
a)

wat de betaling van de aankoopprijs aan de producent
betreft als bedoeld in artikel 47, lid 2, in artikel 55, en in
artikel 65, lid 7, wordt de steun verminderd met 1 % per
dag termijnoverschrijding met een maximum van één
maand. Bij termijnoverschrijding met meer dan één
maand wordt geen steun meer toegekend.

b)

wat betreft:
i)

het verstrekken van het bewijs van betaling van de
aankoopprijs, als bedoeld in artikel 60, lid 1, en in
artikel 65, lid 8,

ii)

de indiening van de steunaanvraag, als bedoeld in
artikel 60, lid 1, en in artikel 64, lid 2, tweede alinea,

iii)

de levering van de alcohol als bedoeld in artikel 62,
lid 1,

iv)

de mededeling van een overzicht van de gedistilleerde hoeveelheden en van de verkregen producten, als
bedoeld in artikel 61, lid 2,

v)

de mededeling van een overzicht van de voor de
bereiding van distillatiewijn geleverde hoeveelheden,
als bedoeld in artikel 71, lid 3,

wordt de steun verminderd met 0,5 % per dag termijnoverschrijding, met een maximum van twee maanden.
Bij termijnoverschrijding met meer dan twee maanden wordt
geen steun meer toegekend.
Als een voorschot op de steun is toegekend, wordt de
betrokken zekerheid vrijgegeven in verhouding tot de werkelijk
verschuldigde steun. Wanneer geen steun is verschuldigd,
wordt de zekerheid verbeurd.
4.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de
gevallen waarin zij het bepaalde in lid 1 hebben toegepast en
van de beslissingen die zij hebben getroffen ten aanzien van
degenen die een beroep gedaan hebben op de overmachtclausule.

Verlaging van de aankoopprijs voor bepaalde verrijkte
wijnen
1.
De aankoopprijs van wijn die voor een van de in de
artikelen 29 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999
bedoelde distillatiemaatregelen wordt geleverd, wordt verlaagd
met:
—

0,3626 € voor zone A

—

0,3019 € voor zone B

—

0,1811 € voor zone C

De in de eerste alinea bedoelde verlaging geldt niet voor:
a)

wijn die wordt geleverd door producenten in gebieden
waar het alcoholgehalte alleen mag worden verhoogd
door toevoeging van most, die voor het betrokken
wijnoogstjaar afzien van steun in het kader van artikel 34
van Verordening (EG) nr. 1493/1999. In dat geval legt de
producent aan de distilleerder een kopie over van het
document waarbij hij afziet van de betrokken steun,
welke kopie door de door de lidstaat aangewezen bevoegde instantie is geviseerd,

b)

wijn die na de in bijlage V, onder G, punt 7, van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 voor de verschillende
wijnbouwzones bepaalde data aan de distilleerderij wordt
geleverd door een producent die aan de bevoegde instanties het bewijs levert dat hij tijdens het wijnoogstjaar het
alcoholgehalte van de door hem geproduceerde tafelwijn
niet door toevoeging van saccharose heeft verhoogd, en
voor deze wijn ook geen verzoek om steun als bedoeld in
artikel 34 van genoemde verordening heeft ingediend,

c)

wijn en wijnsoorten waarvoor de lidstaten voor het
betrokken wijnoogstjaar geen verhoging van het alcoholgehalte toestaan of hebben toegestaan.

2.
Voor de hoeveelheid die voor één van de in lid 1
genoemde distillaties wordt geleverd, wordt een bedrag gelijk
aan de in dat lid bedoelde verlaging betaald aan de producent
die daartoe vóór 1 augustus bij de bevoegde instantie, hetzij
rechtstreeks, hetzij via een distilleerder, een aanvraag indient
en die tijdens het wijnoogstjaar het alcoholgehalte van de
door hem geproduceerde tafelwijn niet door toevoeging van
saccharose heeft verhoogd en voor deze wijn ook geen verzoek
om steun als bedoeld in artikel 34 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 heeft ingediend.
Aan producenten die vóór 1 augustus een aanvraag indienen
en die tijdens het wijnoogstjaar het alcoholgehalte van hun
wijn niet hebben verhoogd door toevoeging van saccharose of
die de genoemde steun slechts hebben aangevraagd voor
een deel van hun tafelwijnproductie dat kleiner is dan de
hoeveelheid die zij tijdens het wijnoogstjaar voor alle genoemde distillatiemaatregelen samen hebben geleverd, wordt het in
de eerste alinea bedoelde bedrag betaald voor de hoeveelheid
die overeenkomt met het verschil tussen de hoeveelheid
tafelwijn die zij voor distillatie hebben geleverd of hebben
laten leveren en de hoeveelheid tafelwijn waarvan het alcoholgehalte is verhoogd.
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De bevoegde instanties van de lidstaten kunnen eisen dat deze
producenten alle gegevens meedelen die nodig zijn om de
gegrondheid van de aanvraag te verifiëren.
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Onderafdeling I: Afzet van alcohol voor nieuwe vormen van
industrieel gebruik
Artikel 79

Artikel 77
Definitie van de nieuwe vormen van industrieel gebruik
Verlaging van de in artikel 81 bedoelde steun
Voor wijn die wordt geleverd voor een van de in artikel 76
van deze verordening bedoelde distillatiemaatregelen en waarvoor de verlaging is toegepast, wordt

Onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 kan de Commissie openbare inschrijvingen houden voor uitvoering in de Gemeenschap van
kleinschalige projecten om nieuwe vormen van industrieel
eindgebruik te bevorderen, zoals:

a)

de aan de distilleerders te betalen steun,

a)

verwarming van kassen,

b)

de aan de distilleerders te betalen prijs voor levering
aan een interventiebureau op grond van artikel 30 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999,

b)

drogen van diervoeder,

c)

brandstof voor stookinstallaties, met name van cementfabrieken,

c)

de bijdrage van het EOGFL (Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw) in de uitgaven van de
interventiebureaus voor de overname van de alcohol
overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999

verlaagd met een bedrag dat gelijk is aan de in artikel 76
bedoelde verlaging.

HOOFDSTUK IV
AFZET VAN ALCOHOL DIE IS VERKREGEN VIA DISTILLATIE
ALS BEDOELD IN HOOFDSTUK I VAN DEZE TITEL EN IN
VOORKOMEND GEVAL IN ARTIKEL 30 VAN VERORDENING
(EG) NR. 1493/1999

en voor de verwerking tot goederen die voor industrieel
gebruik worden uitgevoerd door een handelaar die de laatste
twee jaar minstens eenmaal voor de regeling voor het actieve
veredelingsverkeer in aanmerking is gekomen. Deze verwerking mag niet uitsluitend bestaan in herdistillatie, rectificatie,
dehydrering, zuivering of denaturering van de alcohol.
Als de alcohol bestemd is voor uitvoer naar derde landen in de
vorm van goederen, moet het bewijs worden geleverd dat in
de voorafgaande twee jaren een vergunning is verleend voor
het gebruik van de alcohol uit derde landen voor de vervaardiging onder de regeling voor het actieve veredelingsverkeer,
van diezelfde uitgevoerde goederen.
Artikel 80
Opening van de openbare inschrijving

Artikel 78
Object van deze afdeling en definities

De Commissie opent volgens de procedure van artikel 75 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999 een openbare inschrijving
om alcohol die is geproduceerd via distillatie als bedoeld in de
artikelen 27, 28 en 30 van voornoemde verordening af te
zetten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik. De
hoeveelheden alcohol die in het kader van deze inschrijving
worden toegewezen, mogen niet groter zijn dan
400 000 hectoliter alcohol 100 % vol per jaar.

1.
Bij deze afdeling worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor de afzet van alcohol die is verkregen via distillatie
als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 30 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999, hierna „alcohol” te noemen.

Artikel 81
Bericht van inschrijving

De alcohol kan worden afgezet voor nieuwe vormen van
industrieel gebruik (onderafdeling I), voor exclusief gebruik in
de sector motorbrandstoffen in derde landen (onderafdeling II),
of voor gebruik als bio-ethanol in de Gemeenschap (onderafdeling III).
2.
In deze verordening wordt onder „openbare inschrijving”
verstaan het via een oproep tot mededinging of een hiervan
afgeleid procédé laten concurreren van de gegadigden, waarbij
wordt gegund aan de hoogst biedende wiens offerte aan deze
verordening beantwoordt.

Het bericht van inschrijving wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
In dit bericht worden vermeld:
a)

de specifieke voorwaarden die gelden voor de inschrijving, alsmede de naam en het adres van de betrokken
interventiebureaus

b)

de hoeveelheid alcohol, uitgedrukt in hectoliter alcohol
100 % vol, waarop de inschrijving betrekking heeft,
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c)

één of meer opslagtanks die samen een partij per lidstaat
vormen;

Artikel 83

d)

de minimumprijs die voor de offertes in acht moet
worden genomen, eventueel gedifferentieerd naar gelang
van de eindbestemming,

Gunning

e)

het bedrag van de in artikel 82, lid 5, van deze verordening
bedoelde inschrijvingszekerheid en van de in artikel
84, lid 3, onder b), van deze verordening bedoelde
uitvoeringszekerheid.
Artikel 82
Voorwaarden voor de offertes

1.
Naast de op grond van artikel 97 van deze verordening
te verstrekken gegevens, moeten in de offerte worden vermeld:
a)

de hoeveelheid waarop de offerte betrekking heeft, per
opslagtank, uitgedrukt in hectoliter alcohol 100 % vol;

b)

het nummer van de opslagtanks waarin de alcohol
waarop de offerte betrekking heeft, is opgeslagen; deze
opslagtanks moeten zich alle in dezelfde lidstaat bevinden;

c)

het precieze industriële gebruik van de alcohol;

d)

de aard van de uit te voeren goederen, als het voorgenomen gebruik van de alcohol uitvoer naar derde landen in
de vorm van goederen is.

2.
In een offerte kan worden vermeld dat deze alleen als
ingediend mag worden beschouwd als de hele door de
inschrijver in zijn offerte vermelde hoeveelheid daarvan wordt
toegewezen.
3.
Een inschrijver mag slechts één offerte indienen voor elk
type alcohol, voor elk type eindgebruik en voor elke inschrijving. Als een inschrijver meer dan één offerte per type alcohol,
per type eindgebruik en per inschrijving indient, is geen enkele
ervan ontvankelijk.
4.
De offertes moeten uiterlijk om 12.00 uur (Brusselse tijd)
op de uiterste dag die in het bericht van inschrijving voor het
indienen van de offertes is vastgesteld, bij het interventiebureau
van de betrokken lidstaat worden ingediend. Deze uiterste dag
dient te liggen in de periode tussen de vijftiende en de
vijfentwintigste dag na de datum van bekendmaking van het
bericht van inschrijving.
5.
Een offerte is slechts geldig als vóór het verstrijken van de
indieningstermijn het bewijs is geleverd dat bij het betrokken
interventiebureau een inschrijvingszekerheid is gesteld.
6.
Het betrokken interventiebureau verstrekt de Commissie,
binnen twee werkdagen na de uiterste datum voor het indienen
van de offertes, een mededeling met de nominatieve lijst van
de inschrijvers wier offerte ontvankelijk is overeenkomstig
artikel 97 van deze verordening, de geboden prijzen, de
gevraagde hoeveelheden, de opslagplaatsen en het type van de
betrokken alcohol, alsook het gebruik waarvoor de alcohol
bestemd wordt.

1.
Na inzage van de offertes besluit de Commissie, volgens
de procedure van artikel 75 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999, in voorkomend geval voor elke aangegeven
eindbestemming van de alcohol, of zij op de offertes ingaat of
niet.
2.
De Commissie stelt de lijst van de aanvaarde offertes op,
te beginnen met de hoogste offerte en verder in dalende
volgorde totdat de volledige hoeveelheid die in het bericht van
inschrijving is vermeld, is uitgeput.
3.
Als aanvaardbare offertes geheel of gedeeltelijk op dezelfde opslagtanks betrekking hebben, wijst de Commissie de
betrokken hoeveelheid alcohol toe aan de inschrijver die in
absolute cijfers het hoogste bod heeft gedaan.
In het in lid 1 van dit artikel bedoelde besluit kan de Commissie
aan de inschrijvers op wier in de eerste alinea bedoelde
offertes niet kan worden ingegaan, voorstellen de betrokken
hoeveelheid alcohol door een hoeveelheid alcohol van hetzelfde type te vervangen. In dat geval worden de offertes van de
betrokken inschrijvers als geaccepteerd beschouwd, tenzij deze
bij het bevoegde interventiebureau schriftelijk bezwaar tegen
deze vervanging aantekenen binnen tien werkdagen na de dag
van kennisgeving door de Commissie van het in lid 5, onder
a), van dit artikel bedoelde besluit.
Daartoe wordt in het besluit van de Commissie, in overleg met
het betrokken interventiebureau, de opslagtank aangegeven
waarin de vervangende hoeveelheid alcohol is opgeslagen.
4.
Wanneer als gevolg van gelijke offertes de hoeveelheid
alcohol waarvoor de inschrijving is geopend, zou worden
overschreden, wijst het betrokken interventiebureau deze
hoeveelheid toe als volgt:
a)

naar evenredigheid van de in de offertes vermelde hoeveelheden of

b)

door verdeling van de betrokken hoeveelheid over de
inschrijvers in overleg met hen, of

c)

door loting.

5.

De Commissie:

a)

zendt alleen een kennisgeving van de op grond van dit
artikel genomen besluiten aan die lidstaten en interventiebureaus die in bezit zijn van de alcohol waarvoor een
offerte is aanvaard,

b)

maakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
de uitslag van de inschrijving in vereenvoudigde vorm
bekend.
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5.
De toegewezen alcohol moet binnen twee jaar na de
datum van de eerste afhaling volledig gebruikt zijn.

Verklaring van toewijzing
1.
Het interventiebureau meldt de inschrijvers onverwijld
schriftelijk, tegen bewijs van ontvangst, het resultaat van hun
offerte.

Onderafdeling II: Afzet van alcohol voor uitsluitend gebruik
in de sector motorbrandstoffen in derde landen
Artikel 86

2.
Bij het interventiebureau is voor inschrijvers aan wie is
gegund een verklaring van toewijzing verkrijgbaar, waarin
wordt bevestigd dat hun offerte is aanvaard.
Wanneer de Commissie op grond van artikel 83, lid 3, van
deze verordening een vervanging van de hoeveelheid heeft
voorgesteld waartegen de inschrijver geen bezwaar heeft
aangetekend, stelt het betrokken interventiebureau de in de
eerste alinea bedoelde verklaring van toewijzing op op de
werkdag na het verstrijken van de in artikel 83, lid 3, tweede
alinea, laatste zin, genoemde termijn.
3.
Binnen twee weken na de datum waarop de koper de in
lid 1 bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, of bij toepassing
van lid 2, tweede alinea, van dit artikel, binnen twee weken na
de datum waarop de verklaring van toewijzing is opgesteld:
a)

laat hij zich door het interventiebureau de in lid 2
bedoelde verklaring van toewijzing verstrekken,

b)

levert hij het bewijs dat hij bij het betrokken interventiebureau een uitvoeringsszekerheid heeft gesteld die moet
garanderen dat de betrokken alcohol voor de in zijn
offerte aangegeven doeleinden wordt gebruikt.
Artikel 85
Afhaling van de alcohol

1.
De alcohol kan worden afgehaald tegen overlegging van
een afhaalbon die na betaling van de betrokken hoeveelheid
wordt afgegeven door het interventiebureau. Deze hoeveelheid
wordt bepaald op 1 hl alcohol 100 % vol nauwkeurig.
2.
De eigendom van de alcohol waarvoor een afhaalbon
wordt afgegeven, gaat over op de datum die in de bon is
vermeld en die niet later mag vallen dan 5 dagen na de datum
waarop de bon is afgegeven; de betrokken hoeveelheden
worden geacht op die datum te zijn uitgeslagen. Vanaf die
datum zijn dus voor de nog niet afgehaalde alcohol de risico’s
voor diefstal, verlies of vernietiging, en ook de opslagkosten
voor rekening van de koper.
3.
Op de afhaalbon wordt de uiterste datum vermeld
waarop de alcohol in de opslagplaatsen van het betrokken
interventiebureau moet worden afgehaald.
4.
De alcohol moet binnen vier maanden na de datum
waarop de kennisgeving is ontvangen, volledig afgehaald zijn.

Voorwaarden voor de in deze onderafdeling bedoelde
openbare inschrijving
De Commissie opent, volgens de procedure van artikel 75 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999, per kwartaal verschillende
gewone inschrijvingen telkens voor een hoeveelheid van
minstens 50 000 hl wijnalcohol, maar in het totaal voor
hoogstens 600 000 hl wijnalcohol, uitgedrukt in hectoliter
alcohol 100 % vol, met het oog op uitvoer naar bepaalde derde
landen voor uitsluitend gebruik in de sector motorbrandstoffen.
De betrokken alcohol moet
1.

worden ingevoerd en gedehydrateerd in een van de
volgende derde landen:
a)

Costa Rica,

b)

Guatemala,

c)

Honduras, met inbegrip van de Swan-eilanden,

d)

El Salvador,

e)

Nicaragua,

f)

Saint Kitts en Nevis,

g)

Bahamas,

h)

Dominicaanse Republiek,

i)

Antigua en Barbuda,

j)

Dominica,

k)

Britse Virgins Islands en Montserrat,

l)

Jamaica,

m) Saint Lucia,
n)

Saint Vincent, met inbegrip van de noordelijke
Grenadines,

o)

Barbados,

p)

Trinidad en Tobago,

q)

Belize,

r)

Granada, met inbegrip van de zuidelijke Grenadines,
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s)

Aruba,

t)

Nederlandse Antillen (Curaçao, Bonaire, Sint
Eustachius, Saba en het zuidelijke deel van SintMaarten),

u)

Guyana,

v)

Virgins Islands van de Verenigde Staten van
Amerika,

w)

Haïti.

uitsluitend worden gebruikt in de sector motorbrandstoffen in een derde land.
Artikel 87
Bericht van inschrijving

1.
Het bericht van inschrijving wordt bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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3.
De offerte moet ook bewijzen die dateren van na het
bericht van inschrijving bevatten, dat de inschrijver dwingende
verbintenissen heeft aangegaan met een ondernemer in de
sector motorbrandstoffen in een van de in artikel 86 van deze
verordening vermelde derde landen, die zich ertoe verbindt de
toegewezen alcohol in een van deze landen te dehydrateren en
de alcohol uit te voeren, uitsluitend voor gebruik in de sector
motorbrandstoffen.
4.
De offerte moet uiterlijk om 12 uur (Brusselse tijd) op de
uiterste dag die in het bericht van inschrijving is vastgesteld,
bij de bevoegde dienst van de Commissie worden ingediend.
5.
Een offerte is alleen geldig als vóór het verstrijken van de
termijn voor het indienen van de offertes het bewijs is geleverd
dat bij ieder betrokken interventiebureau de inschrijvingszekerheid is gesteld.
De betrokken inschrijvingszekerheid bedraagt 4 € per hectoliter alcohol 100 % vol en moet worden gesteld voor de hele
hoeveelheid die te koop wordt aangeboden.

In het bericht van inschrijving worden vermeld:
a)

de regels voor het indienen van de offertes,

6.
Voor de toepassing van het bepaalde in lid 5 verstrekken
de betrokken interventiebureaus

b)

het uiteindelijke gebruik en/of de eindbestemming die
voor de alcohol zijn vastgesteld,

a)

c)

de minimumprijs die voor de offertes in acht moet
worden genomen,

aan de inschrijvers onverwijld een verklaring dat de
inschrijvingszekerheid is gesteld; ieder bureau geeft deze
verklaring af voor de hoeveelheden die bij hem zijn
opgeslagen,

d)

de dienst van de Commissie waarbij de offertes moeten
worden ingediend,

b)

e)

de in artikel 91, lid 10, van deze verordening bedoelde
termijn voor de afhaling,

de Commissie binnen twee werkdagen na de uiterste
datum voor het indienen van de offertes, de lijst van de
geverifieerde en aanvaarde inschrijvingszekerheden.

f)

de regels voor de monsterneming,

g)

de betalingsvoorwaarden,

h)

of de alcohol moet worden gedenatureerd.

7.
Handhaving van de offerte na afloop van de termijn
voor het indienen van de offertes, en het stellen van de
exportzekerheid en/of van de uitvoeringszekerheid zijn primaire eisen in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG)
nr. 2220/85 van de Commissie in het kader van de inschrijvingszekerheid.

2.
Elk bericht van openbare inschrijving heeft betrekking
op een enkele partij; de alcohol van deze partij kan in
verscheidene lidstaten zijn opgeslagen.
3.
In het bericht van openbare inschrijving kan worden
bepaald dat de inschrijving voor sommige van de in punt 1
van artikel 86 vemelde landen van bestemming niet geldt.
Artikel 88

Artikel 89
Gunning
1.
Na inzage van de offertes besluit de Commissie, volgens
de procedure van artikel 75 van Verordening (EG)
nr. 1493/1999, zo spoedig mogelijk of zij op de offertes ingaat
of niet.

Offertes
1.
Een inschrijver mag per in deze onderafdeling II bedoelde
openbare inschrijving slechts één offerte indienen. Als hij meer
dan één offerte indient, is geen enkele ervan ontvankelijk.
2.
Een offerte is slechts ontvankelijk, als daarin de plaats
wordt vermeld waar de toegewezen alcohol zal worden
gebruikt en ze een verbintenis van de inschrijver bevat om
zich aan deze bestemming te houden.

2.
Als op de offertes wordt ingegaan, aanvaardt de Commissie de gunstigste offerte en wijst zij, bij gelijke offertes, de
betrokken hoeveelheid toe door loting.
3.

De Commissie:

a)

stelt de inschrijvers wier offerte niet is aanvaard schriftelijk
en tegen ontvangstbewijs in kennis van het resultaat van
hun offerte;
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b)

stelt de lidstaten die de alcohol in hun bezit hebben en de
inschrijvers aan wie is gegund, van haar beslissing in
kennis;

c)

maakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
de uitslag van de inschrijving in vereenvoudigde vorm
bekend.

4.
De in artikel 88, lid 5, van deze verordening bedoelde
inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven wanneer de offerte
niet is aanvaard of wanneer de koper de volledige exportzekerheid of de uitvoeringszekerheid voor de betrokken inschrijving
heeft gesteld.

Artikel 90
Verklaring van toewijzing
Bij het interventiebureau is voor inschrijvers aan wie is gegund
een verklaring van toewijzing verkrijgbaar waarin wordt
bevestigd dat hun offerte is aanvaard.
Deze verklaring moet worden afgegeven binnen 20 dagen na
de datum waarop de koper de in artikel 89, lid 3, van deze
verordening bedoelde kennisgeving heeft ontvangen.

Artikel 91

31.7.2000

Als uit het eindresultaat van de op dit monster uitgevoerde
analyses blijkt dat het alcohol-volumegehalte van de af te halen
alcohol en het in de inschrijving vermelde minimum-alcoholvolumegehalte van elkaar verschillen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a)

het interventiebureau brengt nog op dezelfde dag de
diensten van de Commissie, de opslaghouder en de
inschrijver aan wie gegund is van het verschil op de
hoogte;

b)

de inschrijver aan wie gegund is kan:
i)

hetzij accepteren de partij met de geconstateerde
kenmerken over te nemen, voorzover de Commissie
hiermee instemt,

ii)

hetzij weigeren de betrokken partij over te nemen.

In beide gevallen deelt de inschrijver aan wie gegund is nog op
dezelfde dag zijn beslissing aan het interventiebureau en aan
de Commissie mee overeenkomstig het bepaalde in bijlage V
bij deze verordening.
Als de inschrijver, nadat hij bovengenoemde verplichting is
nagekomen, weigert de betrokken partij over te nemen, is hij
onmiddellijk ontslagen van elke andere verplichting ten aanzien van de betrokken partij.
6.
Als de inschrijver, overeenkomstig het bepaalde in lid 5,
weigert de goederen over te nemen, stelt het betrokken
interventiebureau hem zonder extra kosten, binnen een termijn
van ten hoogste acht dagen, een andere hoeveelheid alcohol
van de oorspronkelijke kwaliteit ter beschikking.

Afhalen van de alcohol
1.
Het interventiebureau dat de alcohol in zijn bezit heeft
en de koper stellen in onderling overleg een tijdschema voor
de afhalingen van de alcohol vast.
2.
Voordat met het afhalen van de alcohol wordt begonnen
en uiterlijk op de dag waarop de afhaalbon wordt afgegeven,
stelt de koper bij het interventiebureau een exportzekerheid
als garantie dat de uitvoer binnen de vastgestelde termijnen zal
plaatsvinden en een uitvoeringszekerheid om te garanderen
dat hij zijn verbintenissen zal nakomen.
3.
De uitvoeringszekerheid bedraagt 30 € per hectoliter
alcohol à 100 % vol.
4.
De zekerheid ter garantie van de uitvoer binnen de
voorgeschreven termijnen bedraagt 3 € per hectoliter alcohol
à 100 % vol, en moet worden gesteld voor elke hoeveelheid
alcohol waarvoor een afhaalbon wordt afgegeven.
5.
Vóór het afhalen van de toegewezen alcohol nemen
het interventiebureau en de inschrijver een monster voor
contradictoir onderzoek en laten het analyseren om het in
% vol opgegeven alcoholgehalte daarvan te controleren.

7.
De alcohol kan worden afgehaald tegen overlegging van
een afhaalbon die na betaling van de betrokken hoeveelheid
wordt afgegeven door het interventiebureau. Deze hoeveelheid
wordt bepaald op een hectoliter alcohol 100 % vol nauwkeurig.
Een afhaalbon wordt afgegeven voor een hoeveelheid van ten
minste 2 500 hl, behalve voor de laatste afhaling in elke
lidstaat.
Op de afhaalbon wordt de uiterste datum vermeld waarop de
alcohol in de opslagplaatsen van het betrokken interventiebureau moet worden afgehaald. Deze datum mag niet later
vallen dan vijf dagen.
8.
De eigendom van de alcohol waarvoor een afhaalbon
wordt afgegeven, gaat over op de datum die op de bon is
vermeld; deze datum mag niet later liggen dan vijf dagen en de
betrokken hoeveelheden worden geacht op die datum te zijn
uitgeslagen. Vanaf deze datum zijn dus voor de nog niet
afgehaalde alcohol de risico’s voor diefstal, verlies of vernietiging, en ook de opslagkosten voor rekening van de koper.
9.
Als door de schuld van het interventiebureau de afhaling
van de alcohol meer dan vijf werkdagen vertraging oploopt
ten opzichte van de datum waarop de door de koper af te
halen alcohol is aanvaard, moet de lidstaat hiervoor een
vergoeding betaling.
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10.
De alcohol moet binnen ten hoogste 6 maanden
volledig uit de opslagplaatsen van elk betrokken interventiebureau afgehaald zijn.
11.
De alcohol moet binnen twee jaar, te rekenen na de
datum van de eerste afhaling volledig gebruikt zijn.
12.
De exportzekerheid wordt door het interventiebureau
waarbij de alcohol is opgeslagen, vrijgegeven voor elke hoeveelheid alcohol waarvoor het bewijs wordt geleverd dat ze
binnen de voorgeschreven termijn is uitgevoerd. In afwijking
van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 geldt,
behoudens overmacht, wanneer de uitvoertermijn wordt overschreden, de voor de verbeurdverklaring van exportzekerheid
van 5 € per hectoliter alcohol 100 % vol het volgende:
a)

15 % van de zekerheid wordt in ieder geval verbeurd,

b)

van het bedrag dat overblijft na toepassing van de
vermindering van 15 %, wordt 0,33 % verbeurd per dag
dat de betrokken uitvoertermijn wordt overschreden.
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—

een kopie van de tekeningen van de installaties voor de
productie van bio-ethanol voor de sector motorbrandstoffen met opgave van de capaciteit en de soort productie,

—

een kopie van de vergunning van de nationale autoriteiten
voor de exploitatie van deze installaties,

—

certificaten van de nationale autoriteiten waaruit blijkt
dat de installatie de alcohol alleen als bio-ethanol gebruikt
en dat deze bio-ethanol alleen in de sector motorbrandstoffen wordt gebruikt,

—

de administratieve vestigingsplaats van de raffinagebedrijven die zijn erkend voor de distributie van motorbrandstoffen tot in het stadium van het verbruik, behalve
wanneer het erkende bedrijf zich zelf met distributie
bezighoudt.

De Commissie beoordeelt aan de hand van deze documentatie
of de onderneming in aanmerking komt voor opneming in de
lijst of niet en deelt de ondernemingen die een aanvraag
hebben ingediend de uitslag van deze evaluatie mee.
Artikel 93

13.
De uitvoeringszekerheid wordt vrijgegeven overeenkomstig het bepaalde in artikel 100, lid 3, onder b), van deze
verordening.

Procedure van openbare verkoop

Onderafdeling III: Afzet voor het gebruik als bio-ethanol in
de Gemeenschap

1.
Het bericht van openbare verkoop van de alcohol
wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 92
Voorwaarden voor de in deze onderafdeling bedoelde
afzet
1.
De Commissie kan, volgens de procedure van artikel 75
van Verordening (EG) nr. 1493/1999, binnen drie maanden
na het in artikel 89 van deze verordening bedoelde besluit
openbare verkopen houden om de alcohol af te zetten.
2.
De alcohol wordt toegewezen aan in de Europese
Gemeenschap gevestigde ondernemingen en moet worden
gebruikt in de sector motorbrandstoffen.
3.
Daartoe wordt een lijst van erkende ondernemingen
opgesteld. Deze lijst wordt bekendgemaakt in reeks C van het
Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en zal regelmatig
worden bijgewerkt.
De lidstaten melden de Commissie de namen van de ondernemingen waarvan zij achten dat ze in aanmerking komen voor
opneming in de lijst en die een aanvraag hebben ingediend
met
—

een verklaring van de onderneming waaruit blijkt dat
deze in staat is ten minste 50 000 hl alcohol per jaar te
gebruiken,

—

de administratieve vestigingsplaats van de onderneming
en van de installaties waar de alcohol wordt verwerkt,

In dit bericht worden vermeld:
a)

het volume van de te koop aangeboden alcohol,

b)

de opslagtanks en de plaats waar deze zich bevinden,

c)

de verkoopprijs,

d)

het bedrag van de uitvoeringszekerheid; ondernemingen
kunnen echter de zekerheid per inschrijvingsbericht vervangen door een permanente zekerheid,

e)

de bepalingen voor het aanvragen van een monster,

f)

de betalingscondities.

2.
De te koop aangeboden hoeveelheid alcohol wordt
gegroepeerd in partijen van een zelfde hoeveelheid. De Commissie stelt de partijen samen. Behalve als de Commissie anders
beslist volgens de procedure van artikel 75 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 zijn er evenveel partijen als er geregistreerde ondernemingen voorkomen in de erkende lijst en
worden de partijen toegewezen aan alle in de erkende lijst
geregistreerde ondernemingen. Als een onderneming de te
koop aangeboden alcohol niet aanvaardt, moet zij dit aan de
Commissie en het betrokken interventiebureau melden binnen
30 dagen na de datum van de publicatie van het bericht van
de openbare verkoop van de alcohol. Voor de niet-aanvaarde
alcohol geldt vanaf de datum van de kennisgeving van
de weigering niet langer het in artikel 95, lid 2, van deze
verordening bedoelde verbod op het vervoer van de alcohol en
deze alcohol kan bij een volgende openbare verkoop worden
verkocht.
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3.
De verkoopprijs van de alcohol is gelijk aan de hoogste
prijs waartegen is toegewezen bij de meest recente inschrijving
als bedoeld in onderafdeling II van titel III, hoofdstuk III, van
deze verordening, verhoogd met een bedrag per hectoliter dat
wordt vastgesteld volgens de procedure van artikel 75 van
Verordening (EG) nr. 1493/1999.
4.
De Commissie meldt de toewijzing van de alcohol aan
de lidstaten die in bezit zijn van de alcohol en aan de betrokken
ondernemingen.
5.
Behalve als ze een permanente zekerheid hebben gesteld,
moeten de ondernemingen waaraan is toegewezen binnen
30 dagen na de in lid 3 bedoelde kennisgeving het bewijs
leveren dat bij elk betrokken interventiebureau een uitvoeringszekerheid is gesteld die garandeert dat de betrokken alcohol
als bio-ethanol in de sector motorbrandstoffen wordt gebruikt.
6.
De alcohol moet binnen drie maanden na de datum van
de kennisgeving van het toewijzingsbesluit van de Commissie
volledig afgehaald zijn.
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2.
Na de in lid 1, tweede alinea, bedoelde mededeling door
de lidstaten mag de alcohol in de betrokken opslagtanks niet
meer worden vervoerd totdat voor die alcohol een afhaalbon
is afgegeven.
Dit verbod geldt niet voor de alcohol in opslagtanks die in de
betrokken berichten van inschrijving of openbare verkopen
van alcohol niet zijn vermeld of die niet zijn genoemd in een
besluit van de Commissie als bedoeld in de artikelen 83 tot en
met 89 van deze verordening.
De alcohol in de opslagtanks die zijn vermeld in de in lid 1
van dit artikel bedoelde mededeling van de lidstaten kan door
de interventiebureaus, onder meer om logistieke redenen,
totdat er een afhaalbon voor is afgegeven in overleg met de
Commissie, worden vervangen door alcohol van hetzelfde
type of worden vermengd met andere alcohol die aan het
interventiebureau is geleverd.
3.
De lidstaten waar alcohol is opgeslagen waarvoor een
inschrijving of een openbare verkoop is gehouden, informeren
de Commissie elke maand over de hoeveelheden alcohol van
de betrokken geopende inschrijving die reeds zijn afgehaald.

Artikel 94
Artikel 96

Afhalen van de alcohol
De leden 1, 7, 8 en 11 van artikel 91 van deze verordening
zijn van toepassing voor deze openbare verkopen.

Onderafdeling IV: Algemene bepalingen en controlebepalingen
Artikel 95
Voorwaarden betreffende de alcohol
1.
Met het oog op de opstelling van de berichten van
inschrijving of van openbare verkopen voor alcohol, zendt de
Commissie de betrokken lidstaten een verzoek om inlichtingen
over:
a)

de hoeveelheid alcohol uitgedrukt in hectoliter alcohol
100 % vol, waarvoor een openbare inschrijving kan
worden gehouden,

b)

het type van de betrokken alcohol,

c)

de kwaliteit van de partij, met vaststelling van een onderen bovengrens voor de in artikel 96, lid 4, onder d), i) en
ii), van deze verordening bedoelde kenmerken.

Binnen twaalf dagen na de datum van ontvangst van dit
verzoek stellen de betrokken lidstaten de Commissie in kennis
van de plaats en de precieze gegevens van de verschillende
tanks met alcohol die aan de gevraagde kwaliteitseisen voldoet,
zulks voor een totale hoeveelheid die ten minste gelijk is aan
de in de eerste alinea, onder a), van dit artikel bedoelde
hoeveelheid alcohol.

Voorwaarden betreffende de partijen
1.

De alcohol wordt verkocht in partijen.

2.
Een partij bestaat uit een hoeveelheid alcohol van in
voldoende mate homogene kwaliteit, die in verscheidene
opslagtanks, op verscheidene plaatsen en in verscheidene
lidstaten opgeslagen kan zijn.
3.
Iedere partij wordt genummerd. De nummers van de
partijen worden voorafgegaan door de letters „EG”.
4.
Iedere partij wordt beschreven. In die beschrijving worden ten minste vermeld:
a)

de plaats waar de partij is opgeslagen, met inbegrip van
de gegevens aan de hand waarvan elke opslagtank waarin
alcohol is opgeslagen, kan worden geïdentificeerd en de
hoeveelheid die in elke tank is opgeslagen;

b)

de totale hoeveelheid alcohol, in hectoliter alcohol 100 %
vol. Voor deze hoeveelheid geldt een tolerantie van 1 %;

c)

het minimumalcoholgehalte van de alcohol in iedere
opslagtank, in % vol en

d)

zo mogelijk de kwaliteit van de partij, met vermelding
van een hoogste en een laagste waarde voor:
i)

het zuurgehalte, in gram azijnzuur per hectoliter
alcohol 100 % vol,

ii)

het gehalte aan methanol, in gram per hectoliter
alcohol 100 % vol;
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de verwijzing naar de interventiemaatregel op grond
waarvan de alcohol is geproduceerd door opgave van het
betrokken artikel van Verordening (EG) nr. 1493/1999.

5.
Als een inschrijving betrekking heeft op verscheidene
partijen, worden alleen de eerste partij of de eerste twee
partijen van 1 miljoen hl alcohol 100 % vol beschreven overeenkomstig lid 4.

van 2 € per liter monsters van de te koop aangeboden alcohol
krijgen. Per gegadigde wordt ten hoogste 5 l per tank geleverd.
Voor de in onderafdeling III bedoelde afzet kan het monster
tegen dezelfde betaling worden verkregen binnen 30 dagen na
het bericht van openbare verkoop.
2.

Na de uiterste datum voor het indienen van de offertes

a)

kan de inschrijver of de in artikel 92 bedoelde erkende
onderneming monsters van de toegewezen alcohol
krijgen,

b)

kan de inschrijver of de in artikel 92 bedoelde erkende
onderneming aan wie op grond van artikel 83, lid 3,
van deze verordening een vervangingshoeveelheid is
voorgesteld, monsters van de ter vervanging voorgestelde
alcohol krijgen.

Artikel 97
Algemene voorwaarden betreffende de offertes
1.
Een offerte is slechts ontvankelijk, als ze schriftelijk
wordt ingediend en naast de in de onderafdelingen I of II
bedoelde specifieke gegevens, ook de volgende gegevens bevat:
a)

het referentienummer van het bericht van inschrijving;

b)

de naam en het adres van de inschrijver;

c)

de geboden prijs, in € per hectoliter alcohol 100 % vol;

d)

de verbintenis van de inschrijver om alle bepalingen van
de betrokken inschrijving na te komen;

e)

een verklaring van de inschrijver dat hij:
i)

afziet van klachten over de kwaliteit of de kenmerken van het hem eventueel toegewezen product;

ii)

elke controle met betrekking tot de bestemming en
het gebruik van de alcohol accepteert;

iii)

aanvaardt dat hij het bewijs moet leveren dat de
alcohol wordt gebruikt overeenkomstig de in het
bericht van inschrijving vastgestelde voorwaarden.

2.

Een offerte is slechts geldig, als:

a)

de inschrijver in de Gemeenschap gevestigd is;

b)

ze geldt voor de hele partij.

3.
Een offerte die ontvankelijk is, kan niet worden ingetrokken.
4.
De offerte kan worden afgewezen als de inschrijver niet
de nodige waarborgen biedt dat hij zijn verplichtingen zal
nakomen.
Artikel 98
Monsters
1.
Elke gegadigde kan na de publicatie van een bericht van
openbare inschrijving en tot de in dat bericht vastgestelde
uiterste datum voor het indienen van de offertes, tegen betaling
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Deze monsters zijn bij het interventiebureau verkrijgbaar tegen
betaling van 10 € per liter. Per gegadigde wordt ten hoogste
5 l per tank geleverd.
3.
Het interventiebureau van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de alcohol is opgeslagen, neemt de nodige maatregelen om de gegadigden in staat te stellen van het in lid 2
bedoelde recht gebruik te maken.
4.
Wanneer de koper of de in artikel 92 bedoelde erkende
onderneming binnen de in de artikelen 85, 91 of 94 van deze
verordening bedoelde maximumtermijn voor het afhalen van
de betrokken partij alcohol constateert dat een hoeveelheid
van de toegewezen alcohol niet voor het geplande gebruik
geschikt is wegens verborgen gebreken die door de aard ervan
in het kader van de vóór de toewijzing van de alcohol
mogelijke controle niet konden worden ontdekt en deze
constatering door het betrokken interventiebureau wordt
bevestigd, kan de Commissie de koper een vervangende
hoeveelheid alcohol voorstellen. De tank met de vervangende
hoeveelheid alcohol wordt in overleg met het betrokken
interventiebureau aangewezen. Als de koper niet binnen tien
werkdagen, te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van
het besluit waarin de Commissie de vervangende hoeveelheid
alcohol opgeeft, het betrokken interventiebureau schriftelijk
meedeelt dat hij niet akkoord gaat met deze vervanging, wordt
hij geacht met deze vervanging in te stemmen.

Artikel 99
Eisen in verband met de denaturering en/of merking
1.
Als de alcohol moet worden gedenatureerd, moet dit
voor de af te halen hoeveelheid onder controle van de
betrokken lidstaten gebeuren tussen het tijdstip waarop de
afhaalbon wordt afgegeven en dat waarop de alcohol feitelijk
wordt afgehaald. De kosten van de denaturering zijn voor
rekening van de koper.
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2.
De denaturering gebeurt door aan de hoeveelheid alcohol
100 % vol 1 % benzine toe te voegen.

iv)

2 % van de uit de opslagplaatsen afgehaalde
hoeveelheden alcohol, als de verliezen zich
hebben voorgedaan bij vervoer over land of
over zee dat nodig was wegens de toewijzing
van alcohol voor uitvoer naar een van de in
artikel 86 van deze verordening vermelde derde
landen;

v)

0,9 % van de hoeveelheden alcohol die zijn
gerectificeerd, als het verlies zich heeft voorgedaan bij rectificatie van de alcohol in de
Gemeenschap;

vi)

0,9 % van de hoeveelheden alcohol die zijn
gedehydreerd, als het verlies zich heeft voorgedaan bij dehydratering in de Gemeenschap,

3.
De denaturering kan worden uitgevoerd in een daartoe
bestemde tank.
Artikel 100
Eisen in verband met de zekerheden
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat:
1)

a)

b)

2)

a)

b)

handhaving van de offerte na afloop van de termijn
voor het indienen van de offertes, en het stellen van
de uitvoeringszekerheid, primaire eisen zijn in de zin
van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in
het kader van de inschrijvingszekerheid;
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vii) 1,2 % van de hoeveelheden alcohol die zijn
gerectificeerd, als het verlies zich heeft voorgedaan bij rectificatie van alcohol in een van de
in artikel 86 van deze verordening vermelde
derde landen,

het effectieve gebruik van de afgehaalde alcohol
voor de bij de betrokken openbare inschrijving
vermelde doeleinden en het afhalen van de totale
hoeveelheid alcohol uit de opslagtanks van elk
betrokken interventiebureau binnen de vastgestelde
termijn, primaire eisen zijn in de zin van artikel 20
van Verordening (EEG) nr. 2220/85 in het kader van
de uitvoeringszekerheid;

viii) 1,2 % van de hoeveelheden alcohol die zijn
gedehydreerd, als het verlies zich heeft voorgedaan bij dehydratering in een van de in artikel
86 van deze verordening vermelde derde
landen.

de toegewezen alcohol, afgezien van eventuele verliezen tijdens het vervoer en tijdens de voor het
eindgebruik ervan noodzakelijke verwerkingsbehandelingen, volledig moet worden gebruikt voor de bij
de betrokken inschrijving vermelde doeleinden.

Het vierde en/of het vijfde percentage mogen worden
gecumuleerd met de eerste twee percentages.

Eventuele verliezen worden, voor zover ze de in
punt b) bepaalde grenzen niet overschrijden, slechts
geaccepteerd als ze zijn geverifieerd op de plaats van
het uiteindelijk gebruik en, voor alcohol die bestemd
is voor uitvoer, op de plaats waar die alcohol het
grondgebied van de Gemeenschap heeft verlaten, en
ze verder zijn bevestigd door de bevoegde controleinstantie en/of het bureau voor internationale verificaties, wanneer een dergelijk bureau is aangewezen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 102 van deze
verordening;

Voor de toepassing van bovengenoemde percentages worden de hoeveelheden alcohol bepaald
aan de hand van de ijkcertificaten of soortgelijke
documenten die door de bevoegde controle-instanties zijn afgegeven.

Het zesde en/of het zevende percentage mogen
worden gecumuleerd met het derde percentage.

c)

Voor alcohol die wordt toegewezen voor een nieuw
industrieel gebruik en die vóór het eindgebruik moet
worden gerectificeerd, wordt de afgehaalde alcohol
geacht volledig voor de voorgeschreven doeleinden
te zijn gebruikt, wanneer ten minste 90 % van de in
het kader van een inschrijving afgehaalde hoeveelheden alcohol voor deze doeleinden zijn gebruikt;
de koper deelt de Commissie de hoeveelheid, de
bestemming en het gebruik van de afgeleide producten van de rectificatie mee. De verliezen mogen
echter de onder b) vastgestelde maxima niet overschrijden.

a)

De inschrijvingszekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven wanneer de offerte niet is aanvaard of wanneer
de koper de in lid 1, onder a), bepaalde voorwaarden
is nagekomen.

b)

De uitvoeringszekerheid wordt onmiddellijk vrijgegeven door elk van de interventiebureaus die alcohol
hebben geleverd, wanneer de koper aan elk interventiebureau voor de door hem afgehaalde hoeveelheid
de in de punten 2 en 3 en in titel V van Verordening
(EEG) nr. 2220/85 voorgeschreven bewijzen overlegt.

behoudens overmacht, wordt een bedrag van 96 €
per hectoliter van de uitvoeringszekerheid verbeurd,
als alcoholverliezen tijdens de volgende handelingen
de hierna vermelde grenzen overschrijden:
i)

ii)

iii)

0,05 % van de per opslagmaand opgeslagen
hoeveelheden, als het verlies een gevolg is van
verdamping;
0,4 % van de uit de opslagplaatsen afgehaalde
hoeveelheden alcohol, als het verlies zich heeft
voorgedaan bij een of meer transporten over
land;
1 % van de uit de opslagplaatsen afgehaalde
hoeveelheden alcohol, als de verliezen zich
hebben voorgedaan bij een of meer transporten
over land, in combinatie met een of meer
transporten over zee of over binnenwateren;

3)
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In afwijking van artikel 27 van Verordening (EEG)
nr. 2220/85 wordt een bedrag overeenkomend met
10 % van de uitvoeringszekerheid pas vrijgegeven
nadat de koper aan elk betrokken interventiebureau
voor de hoeveelheid alcohol die hij bij dit interventiebureau heeft afgehaald, de vereiste bewijzen met
betrekking tot het gebruik van de alcohol levert, met
vermelding van alle eventuele verliezen die zich in
het kader van de betrokken openbare inschrijving
hebben voorgedaan. Als deze bewijzen niet worden
geleverd binnen 12 maanden na de termijn voor het
eindgebruik van de alcohol, wordt een bedrag van
96 € per hectoliter verbeurd voor de verliezen boven
de in lid 2 bepaalde maxima.
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Artikel 102
Inschakeling van een verificatiebureau
In het bericht van inschrijving kan worden bepaald dat een
bureau voor internationale verificaties wordt ingeschakeld
voor de controle op de juiste uitvoering van de verplichtingen
in het kader van de openbare inschrijving en met name
van die in verband met het uiteindelijk gebruik en/of de
eindbestemming van de alcohol. De kosten van die controles
en van de ter uitvoering van artikel 99 van deze verordening
uitgevoerde analyses en controles zijn voor rekening van de
koper.

TITEL IV

Artikel 101

SLOTBEPALINGEN
Controlemaatregelen
Artikel 103
1.
De betrokken lidstaten nemen de nodige maatregelen
om ervoor te zorgen dat de verrichtingen als bedoeld in dit
hoofdstuk vlot verlopen en dat de communautaire bepalingen
ter zake in acht worden genomen. Zij dragen één of meer
instanties op toezicht te houden op de naleving van deze
bepalingen.

Mededelingen aan de Commissie
1.
De lidstaten delen de Commissie de volgende gegevens
mee:
a)

Het toezicht omvat ten minste de controles die worden
uitgevoerd ten aanzien van binnenlandse alcohol, maar in
ieder geval:
a)

b)

c)

een materiële controle van de vervoerde hoeveelheid
alcohol,
een controle op het gebruik van de alcohol door middel
van onaangekondigde frequente en ten minste eenmaal
per maand uit te voeren controles,
een controle van de boekhouding, registers, verwerkingsprocédés en voorraden.

Wanneer de alcohol is gedenatureerd, wordt ten minste
eenmaal per twee maanden een controle uitgevoerd.

2.
De lidstaten bepalen welke documenten, registers en
andere bewijsstukken of gegevens de koper dient te verstrekken. Zij stellen de Commissie in kennis van de ter uitvoering
van lid 1 vastgestelde controlemaatregelen. In voorkomend
geval maakt de Commissie aan de betrokken lidstaat de nodige
opmerkingen om een doeltreffende controle te waarborgen.

3.
De maatregelen die de lidstaten hebben genomen, worden de Commissie vóór het begin van de controle meegedeeld.

b)

iedere maand, voor de distillaties als bedoeld in artikel 29
van Verordening (EG) nr. 1493/1999:
i)

de hoeveelheden wijn die zijn gedistilleerd,

ii)

de hoeveelheden alcohol waarvoor bijkomende
steun wordt verleend;

om de twee maanden, voor elk van de in de artikelen 27,
28 en 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde
distillatiemaatregelen:
i)

de hoeveelheden wijn, wijnmoer en distillatiewijn
die zijn gedistilleerd,

ii)

eventueel uitgesplitst in neutrale alcohol, ruwe alcohol en eau-de-vie:
—

de in de voorgaande periode geproduceerde
hoeveelheden,

—

de door de interventiebureaus in de voorgaande
periode op grond van communautaire of nationale bepalingen overgenomen hoeveelheden,

—

de in de voorgaande periode door diezelfde
interventiebureaus afgezette hoeveelheden,

—

de hoeveelheden die aan het einde van de
voorgaande periode in het bezit van diezelfde
interventiebureaus waren.

Zij delen voor de door deze interventiebureaus afgezette
hoeveelheden ook de toegepaste verkoopprijzen mee en
verklaren dat de producten binnen de Gemeenschap zijn
verzonden of zijn uitgevoerd;
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tien dagen vóór het einde van elk kwartaal; het gevolg dat
is gegeven aan de verzoeken om toepassing van de
overmachtclausule en de maatregelen die naar aanleiding
daarvan door de bevoegde instanties zijn getroffen, in de
gevallen als bedoeld in de volgende artikelen van deze
verordening:
i)

artikel 9,

ii)

artikel 10,

iii)

artikel 11, lid 3,

iv)

artikel 15,

v)

artikel 16,

vi)

artikel 20, leden 4, 5 en 6,

f)

uiterlijk op 30 april voor het voorgaande wijnoogstjaar:
i)

ii)

vii) artikel 36,

voor de steun als bedoeld in artikel 35, lid 1,
onder a), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 en in
hoofdstuk I van titel I van deze verordening:
—

de hoeveelheden grondstoffen waarvoor steun
is aangevraagd, uitgesplitst naar de aard van die
grondstoffen en naar de wijnbouwzone van
oorsprong;

—

de hoeveelheden grondstoffen waarvoor steun
is toegekend, uitgesplitst naar de aard van die
grondstoffen en naar de wijnbouwzone van
oorsprong;

voor de steunmaatregelen als bedoeld in artikel
35, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 en in hoofdstuk II van titel I van
deze verordening :
—

de hoeveelheden druivenmost en geconcentreerde druivenmost waarvoor steun is aangevraagd, uitgesplitst naar wijnbouwzone van
oorsprong;

—

de hoeveelheden druivenmost en geconcentreerde druivenmost waarvoor steun is toegekend, uitgesplitst naar wijnbouwzone van oorsprong;

—

de prijzen die de bereiders en de fabrikanten
voor de druivenmost en de geconcentreerde
druivenmost hebben betaald.

viii) artikel 37,

d)

ix)

artikel 72,

x)

artikel 75, lid 1,

xi)

artikel 100, lid 2, onder b);

uiterlijk op 31 december van het lopende wijnoogstjaar;
voor de steun voor de particuliere opslag als bedoeld in
hoofdstuk I van titel III van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 en in titel II van deze verordening:
—

e)

de hoeveelheden druivenmost die tijdens de geldigheidsduur van het contract tot geconcentreerde
druivenmost of gerectificeerde geconcentreerde
druivenmost zijn verwerkt, en de geproduceerde
hoeveelheden;

uiterlijk op 5 maart van het lopende wijnoogstjaar:
—

voor de steun voor particuliere opslag als bedoeld
in hoofdstuk I van titel III van Verordening (EG)
nr. 1493/1999 en in titel II van deze verordening:
—

—

de hoeveelheden producten waarvoor op
16 februari een contract is gesloten;

met betrekking tot de in artikel 34 van Verordening
(EG) nr. 1493/1999 en in hoofdstuk II van titel I
van deze verordening bedoelde steun:
—

het aantal producenten dat de steun ontvangen
heeft,

—

de hoeveelheden wijn die zijn verrijkt,

—

de hoeveelheden geconcentreerde druivenmost
en gerectificeerde geconcentreerde druivenmost die hiervoor zijn gebruikt, uitgedrukt in
percent potentieel alcoholvolumegehalte en in
hectoliter;

31.7.2000

iii)

de gevallen waarin distilleerders of bereiders van
distillatiewijn hun verplichtingen niet zijn nagekomen en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen.

Artikel 104
Termijnen en data
De in deze verordening bedoelde termijnen, data en vervaldata
worden vastgesteld overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71. Artikel 3, lid 4, van laatstgenoemde verordening is echter niet van toepassing voor de vaststelling van
de duur van de in titel II van deze verordening bedoelde
opslagperiode.

Artikel 105
Intrekking
De Verordeningen (EEG) nrs. 2682/77, 1059/83, 3461/85,
441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88, 2721/88, 2728/88,
3105/88, 1238/92, 377/93 en 2192/93 worden ingetrokken.
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Artikel 106

—

Verordening (EEG) nr. 1059/83,

Inwerkingtreding

—

Verordening (EEG) nr. 2640/88,

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

—

Verordening (EEG) nr. 2641/88,

—

Verordening (EEG) nr. 2721/88,

—

Verordening (EEG) nr. 2728/88,

—

Verordening (EEG) nr. 3105/88.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2000.
Voor de producten van het verkoopseizoen 1999/2000 blijven
de volgende verordeningen echter van toepassing tot en met
31 augustus 2000:

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2000.
Voor de Commissie
Franz FISHLER

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I
Tabel betreffende het verband tussen het potentiële alcoholgehalte en het cijfer dat bij een temperatuur van
20° C wordt aangegeven door de refractometer die wordt gebruikt volgens de methode zoals vastgesteld in
bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1622/2000 tot instelling van een communautaire regeling inzake
oenologische procédés en behandelingen
(artikel 13 van deze verordening)

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

Potentieel alcoholgehalte
(% vol)
geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

Potentieel alcoholgehalte
(% vol)
geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

50,9

34,62

54,8

37,94

41,86

51,0

34,69

54,9

38,02

41,95

51,1

34,76

55,0

38,09

42,04

51,2

34,82

55,1

38,16

42,14

51,3

34,89

55,2

38,26

42,23

51,4

34,96

55,3

38,36

42,33

51,5

35,06

55,4

38,46

42,44

51,6

35,16

55,5

38,56

42,54

51,7

35,25

55,6

38,66

42,64

51,8

35,35

55,7

38,76

42,74

51,9

35,45

39,07

55,8

38,86

42,83

52,0

35,55

39,17

55,9

38,95

42.93

52,1

35,63

39,26

56,0

39,06

43.04

52,2

35,70

39,35

56,1

39,12

43.13

52,3

35,77

39,45

56,2

39,19

43.23

52,4

35,85

39,54

56,3

39,26

43.32

52,5

35,95

39,63

56,4

39,32

43.42

52,6

36,05

39,73

56,5

39,42

43.52

52,7

36,14

39,83

56,6

39,52

43.62

52,8

36,23

39,93

56,7

39,62

43.72

52,9

36,32

40,02

56,8

39,72

43.81

53,0

36,41

40,12

56,9

39,82

43.92

53,1

36,49

40,22

57,0

39,92

44.02

53,2

36,56

40,30

57,1

39,99

44.12

53,3
53,4

36,63
36,71

40,40
40,50

57,2
57,3

40,07
40,14

44.22
44.31

53,5

36,81

40,59

57,4

40,21

44.41

53,6

36,91

40,69

57,5

40,31

44.51

53,7

37,01

40,79

57,6

40,41

44.61

53,8

37,11

40,89

57,7

40,51

44.71

53,9

37,20

40,99

57,8

40,60

44.81

54,0

37,30

41,09

57,9

40,69

44.91

54,1

37,38

41,18

58,0

40,78

45.01

54,2

37,45

41,28

58,1

40,85

45.11

54,3

37,53

41,37

58,2

40,93

45.21

54,4

37,60

41,47

58,3

40,99

45.30

54,5

37,69

41,56

58,4

41,08

45.40

54,6

37,78

41,66

58,5

41,17

45.50

54,7

37,87

41,76

58,6

41,27

45.61
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Potentieel alcoholgehalte
(% vol)

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

58,7

41,37

58,8
58,9

L 194/93

Potentieel alcoholgehalte
(% vol)

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

45.71

63,4

45,64

50,56

41,47

45.80

63,5

45,74

50,67

41,57

45.91

63,6

45,84

50,77

59,0

41,67

46,01

63,7

45,94

50,88

59,1

41,77

46.11

63,8

46,03

50,99

59,2

41,87

46.22

63,9

46,11

51,08

59,3

41,97

46.32

64,0

46,18

51,18

59,4

42,06

46,43

64,1

46,26

51,29

59,5

42,14

46.53

64,2

46,33

51,39

59,6

42,23

46.64

64,3

46,42

51,49

59,7

42,31

46.74

64,4

46,51

51,60

59,8

42,38

46.83

64,5

46,60

51,71

59,9

42,46

46.93

64,6

46,70

51,81

60,0

42,53

47.03

64,7

46,80

51,92

60,1

42,63

47.12

64,8

46,90

52,03

60,2

42,73

47.23

64,9

46,99

52,14

60,3
60,4

42,83
42,93

47.34
47.44

65,0
65,1

47,09
47,21

52,25
52,36

60,5

43,03

47.55

65,2

47,31

52,46

60,6

43,12

47.65

65,3

47,41

52,57

60,7

43,20

47.75

65,4

47,51

52,68

60,8

43,27

47.85

65,5

47,61

52,79

60,9

43,35

47,94

65,6

47,71

52,90

61,0

43,42

48,04

65,7

47,82

53,01

61,1

43,51

48,14

65,8

47,92

53,12

61,2

43,60

48,25

65,9

48,02

53,22

61,3

43,69

48,36

66,0

48,12

53,34

61,4

43,79

48,46

66,1

48,21

53,44

61,5

43,89

48,57

66,2

48,30

53,54

61,6

43,99

48,67

66,3

48,40

53,64

61,7

44,08

48,79

66,4

48,49

53,75

61,8

44,18

48,89

66,5

48,58

53,86

61,9
62,0

44,28
44,38

48,99
49,10

66,6
66,7

48,67
48,76

53,96
54,08

62,1

44,48

49,20

66,8

48,86

54,18

62,2

44,58

49,30

66,9

48,95

54,29

62,3

44,65

49,40

67,0

49,04

54,40

62,4

44,73

49,50

67,1

49,14

54,51

62,5

44,80

49,60

67,2

49,23

54,62

62,6

44,88

49,71

67,3

49,33

54,73

62,7

44,97

49,81

67,4

49,42

54,83

62,8

45,05

49,91

67,5

49,52

54,95

62,9

45,14

50,02

67,6

49,61

55,06

63,0

45,24

50,12

67,7

49,71

55,17

63,1

45,34

50,23

67,8

49,81

55,28

63,2

45,44

50,34

67,9

49,90

55,40

63,3

45,54

50,45

68,0

50,00

55,50
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Potentieel alcoholgehalte
(% vol)

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

68,1

50,10

68,2
68,3
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Potentieel alcoholgehalte
(% vol)

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

55,61

72,8

54,70

60.91

50,20

55,72

72,9

54,80

61.02

50,30

55,83

73,0

54,90

61.14

68,4

50,40

55,94

73,1

55,00

61.25

68,5

50,50

56,06

73,2

55,10

61.37

68,6

50,60

56,16

73,3

55,20

61.48

68,7

50,70

56,28

73,4

55,30

61.60

68,8

50,80

56,38

73,5

55,40

61.72

68,9

50,90

56,50

73,6

55,50

61.83

69,0

50,99

56,61

73,7

55,60

61.94

69,1

51,09

56,72

73,8

55,70

62.06

69,2

51,19

56,83

73,9

55,80

62.18

69,3

51,28

56,94

74,0

55,90

62.28

69,4

51,38

57,06

74,1

56,00

62.41

69,5

51,47

57,17

74,2

56,09

62.52

69,6

51,57

57,28

74,3

56,19

62.64

69,7
69,8

51,66
51,76

57,39
57,51

74,4
74,5

56,29
56,39

62.76
62.87

69,9

51,86

57,62

74,6

56,49

62,99

70,0

51,95

57,72

74,7

56,59

63.10

70,1

52,05

57,84

74,8

56,69

63,23

70,2

52,14

57,95

74,9

56,79

63.33

70,3

52,24

58,07

75,0

56,89

63.46

70,4

52,33

58,18

75,1

63.58

70,5

52,43

58,29

75,2

63.69

70,6

52,53

58,41

75,3

63.81

70,7

52,62

58,52

75,4

63.93

70,8

52,72

58,63

75,5

64.05

70,9

52,81

58,74

75,6

64.16

71,0

57,91

58,86

75,7

64.28

71,1

53,01

58,97

75,8

64.41

71,2

53,11

59,09

75,9

64.54

71,3
71,4

53,21
53,31

59,20
59,31

76,0
76,1

64.66
64.78

71,5

53,41

59,42

76,2

64.89

71,6

53,51

59,53

76,3

65,02

71,7

53,61

59,65

76,4

65,13

71,8

53,71

59,76

76,5

65,25

71,9

53,81

59,88

76,6

65,37

72,0

53,91

59,99

76,7

65,49

72,1

54,00

60,11

76,8

65,61

72,2

54,10

60,22

76,9

65,74

72,3

54,20

60,33

77,0

65,87

72,4

54,30

60,45

77,1

65,99

72,5

54,40

60.56

77,2

66,09

72,6

54,50

60.68

77,3

66,21

72,7

54,60

60.79

77,4

66,31
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Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Potentieel alcoholgehalte
(% vol)
geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

77,5

66,45

77,6

66,58

77,7

66,71

77,8

66,82

77,9

66,94

78,0

67,06

78,1

67,19

78,2

67,29

78,3

67,41

78,4

67,52

78,5

67,65

78,6

67,77

Aanwijzing
refractometer
% (p/p)

78,7
78,8
78,9
79,0
79,1
79,2
79,3
79,4
79,5
79,6
79,7
79,8
79,9

L 194/95

Potentieel alcoholgehalte
(% vol)
geconcentreerde most

gerectifieerde
geconcentreerde
most

67,89
68,02
68,14
68,26
68,38
68,51
68,62
68,75
68,87
69,00
69,12
69,24
69,35
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BIJLAGE II
In artikel 27, onder b), ii), van deze verordening bedoelde minimumkwaliteitseisen voor tafelwijn

I. Witte wijn
a)

Minimaal effectief alcoholgehalte: 10,5 % vol

b)

Maximumgehalte aan vluchtige zuren: 9 milli-equivalenten per liter

c)

Maximumgehalte aan zwaveldioxide: 155 milligram per liter

II. Rode wijn
a)

Minimaal effectief alcoholgehalte: 10,5 % vol

b)

Maximumgehalte aan vluchtige zuren: 11 milli-equivalenten per liter

c)

Maximumgehalte aan zwaveldioxide: 115 milligram per liter

Roséwijn moet voldoen aan de bovenstaande eisen voor rode wijn, behalve wat zwaveldioxide betreft, waarvoor hetzelfde
maximumgehalte geldt als voor witte wijn.
Voor rode tafelwijn van het druivenras Portugieser en voor witte tafelwijn van druivenrassen van het type Sylvaner, Müller-Thurgau
of Riesling gelden de onder a) en c) bedoelde eisen evenwel niet.
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L 194/97

BIJLAGE III
Definitie van neutrale alcohol als bedoeld in artikel 43 van deze verordening

1.

Organoleptische kenmerken

2.

Minimaal alcoholvolumegehalte

3.

Maximumgehalten residuen

Geen enkele aan de grondstof
vreemde smaak is waarneembaar
96 % vol

— Totaal zuurgehalte
uitgedrukt in gram azijnzuur per hl alcohol 100 % vol

1,5

— Esters
uitgedrukt in gram ethylacetaat per hl alcohol 100 % vol

1,3

— Aldehyden
uitgedrukt in gram acetaldehyde per hl alcohol 100 % vol

0,5

— Hogere alcoholen
uitgedrukt in gram 2-methylpropanol-1 per hl alcohol 100 % vol

0,5

— Methanol
gram per hl alcohol à 100 % vol

50

— Droge stof
gram per hl alcohol 100 % vol

1,5

— Vluchtige stikstofhoudende basen
uitgedrukt in gram stikstof per hl alcohol 100 % vol

0,1

— Furfural

Niet waarneembaar
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BIJLAGE IV
Communautaire methode voor de analyse van neutrale alcohol
Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:
a)

herhaalbaarheidsgrens: de waarde waarbeneden met een van tevoren vastgesteld betrouwbaarheidsinterval het
absolute verschil ligt tussen de resultaten van twee bepalingen die onder dezelfde omstandigheden (dezelfde
medewerker, dezelfde apparatuur, hetzelfde laboratorium en kort na elkaar) zijn uitgevoerd;

b)

reproduceerbaarheidsgrens: de waarde waarbeneden met een van tevoren vastgesteld betrouwbaarheidsinterval
het absolute verschil ligt tussen de resultaten van twee bepalingen die onder verschillende omstandigheden
(verschillende medewerkers, verschillende apparatuur en/of verschillende laboratoria en/of op verschillende
tijdstippen) zijn uitgevoerd.

Onder „resultaat van een bepaling” wordt verstaan de waarde die wordt verkregen bij één volledige toepassing van de
genormaliseerde proefmethode op één enkel monster. Tenzij anders vermeld, geldt het 95 %-betrouwbaarheidsinterval.
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BIJLAGE V
Melding van weigering of aanvaarding van partijen in het kader van een openbare inschrijving voor de
uitvoer van wijnalcohol
—

Naam van de inschrijver aan wie is gegund:

—

Datum van de inschrijving:

—

Datum van de weigering of aanvaarding van de partij:

Nummer van de partij

Hoeveelheid in hectoliter

Plaats waar de alcohol zich
bevindt

Motivering van de weigering
of de aanvaarding van de
overname

