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RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1628/98
av den 20 juli 1998
om fastställande av riktpriser för vinsektorn produktionsåret 1998/1999
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

Orienteringspriserna måste fastställas för varje bordsvinstyp som är representativ för produktionen i gemenskapen, enligt definitionen i bilaga III till förordning (EG)
nr 822/87.

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av
den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen
av marknaden för vin (1), särskilt artikel 27.5 i denna,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av kommissionens förslag ( ),

För produktionsåret 1998/1999 skall riktpriserna för
bordsvin fastställas enligt följande:

2

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (4), och
av följande skäl:
Vid fastställande av riktpriser för olika bordvinstyper bör
hänsyn tas till den gemensamma jordbrukspolitikens mål.
Den gemensamma jordbrukspolitiken har bland annat
som mål att tillförsäkra en rimlig levnadsstandard för
jordbruksbefolkningen, att säkerställa försörjningen och
garantera rimliga priser på de produkter som levereras till
konsumenterna.
För att nå dessa mål är det av största vikt att gapet mellan
produktionen och efterfrågan inte ökar. Därför bör orienteringspriserna för produktionsåret 1998/1999 fastställas
till samma nivåer som de som fastställdes för föregående
produktionsår.

Artikel 1

Typ av vin

Riktpris

RI

3,828 ecu per % vol./hl

R II

3,828 ecu per % vol./hl

R III

62,15

AI

ecu/hl

3,828 ecu per % vol./hl

A II

82,81

ecu/hl

A III

94,57

ecu/hl

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 september 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juli 1998.
På rådets vägnar
W. MOLTERER

Ordförande
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