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KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 158/97

av den 29 januari 1997

om ändring av förordning (EG) nr 2482/95 om vissa övergångsbestämmelser för

Österrike i fråga om spritdrycker
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,

De åtgärder som föreskirvs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Kommittén för genomförande av
regler om spritdrycker.

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

med beaktande av Anslutningsakten för Österrike,
Finland och Sverige, särskilt artikel 149.1 i denna,

Artikel 1 i förordning (EG) nr 2482/95 skall ersättas med
följande :
"Artikel 1

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av

den 29 maj 1989 om allmänna regler för definition,
beskrivning och presentation av spritdrycker ('), senast

ändrad genom Anslutningsakten för Österrike, Finland
och Sverige, särskilt artikel 14 i denna, och

De övergångsbestämmelser som föreskrivs i bilaga XV
avsnitt VII B.IV första strecksatsen i anslutningsakten
skall förlängas till och med den 31 december 1997 vad
gäller framställningen och saluföringen av sådan sprit

framställd av frukt i Österrike, som uppfyller bestäm
melserna i artikel 1.4 i förordning (EEG) nr 1576/89
och som framställts av följande frukter:

med beaktande av följande:

Genom kommissionens förordning (EG) nr 2482/95 (2)
tilläts Österrike att under en övergångsperiod om ytterli

gare ett år framställa och saluföra fruktsprit som framställs
av vissa bär och som har en maximal metanolhalt på
1 500 g/hl ren alkohol. Denna förlängning av övergångs
bestämmelserna föreskrevs i avvaktan på en mer grundlig

bedömning av möjligheterna att minska metanolhalten i
de aktuella produkterna för att slutgiltiga gränsvärden

—
—
—
—
—

Röda och Svarta vinbär ( Ribes species).
Hallon ( Rubus idaeus L.).
Björnbär ( Rubus fruticosus L.).
Rönnbär (Sorbus aucuparia).
Fläder ( Sambucus nigra).

De produkter som detta datum fortfarande finns
tillgängliga för försäljning till slutkonsumenter får
avsättas till dess att lagren är slut."

skulle kunna fastställas. De första tillgängliga bedöm

Artikel 2

ningsresultaten gör det ännu inte möjligt att fastställa de
slutgiltiga maximigränserna för metanolhalten i dessa
produkter. De befintliga övergångsbestämmelserna för
produkterna bör därför en sista gång förlängas med dett år

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

för att mer bestämda bedömningsresultat skall kunna
Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

erhållas .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 29 januari 1997.
Pä kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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