COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 14.12.1995
COM(95) 673 def.

Voorstel voor een
VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging
tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie
van bepaalde ingevoerde wijnen waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast
waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

Voorstel voor een
VERORDENING (EG) VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2390/89
houdende vaststelling van de algemene voorschriften
voor de invoer van wijn, druivesap en druivemost

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING

Wijnbouwprodukten uit derde landen mogen in de Gemeenschap
slechts worden ingevoerd wanneer onder andere een oorsprongs- en
conformiteitsattest en een analyseverslag worden voorgelegd die
zijn opgesteld door de officiële diensten en laboratoria van de
betrokken derde landen. Om de invoer van die produkten te
vergemakkelijken, heeft de Raad in 1984 de voorschriften inzake
de opstelling van het attest en het analyseverslag enigszins
versoepeld, voor zover het betrokken derde land door de
Gemeenschap goedgekeurde bijzondere garanties biedt. Deze
afwijkende voorschriften gelden, na twaalfmaal te zijn verlengd,
tot en met 31 december 1995.
Voorts mag wijn uit derde landen waarop oenologische procédés
zijn
toegepast
die
in
strijd
zijn
met
de
Gemeenschapsvoorschriften, niet voor rechtstreekse menselijke
consumptie in de Gemeenschap worden aangeboden, tenzij de Raad
een afwijking toestaat. Een dergelijke afwijking is toegestaan
voor wijn uit de Verenigde Staten ten aanzien van bepaalde
oenologische procédés die in dat derde land geoorloofd zijn, doch
niet in de Gemeenschap. De afwijking geldt, na twaalfmaal te zijn
verlengd, eveneens tot en met 31 december 1995.
De Commissie is van oordeel dat de geldigheidsduur van deze
afwijkende voorschriften nogmaals moet worden verlengd tot einde
1996. Die periode zou voldoende moeten zijn om de besprekingen
tussen de Gemeenschap en de Verenigde Staten over de vaststelling
van een regeling voor de wijnbouwsector af te ronden.
Opmerking:
De goedkeuring van de twee bovengenoemde verordeningen door de
Raad
heeft
geen
financiële
gevolgen
voor
de
Gemeenschapsbegroting.
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Voorstel voor een
VERORDENING (EG) nr. .../.. VAN DE RAAD
van
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/84 houdende machtiging tot aanbieding
of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen
waarop oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien
bij Verordening (EEG) nr. 822/87

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van

16 maart 1987 houdende een

gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt1, laatsteljk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1544/952, inzonderheid op artikel 73, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in artikel 70, lid I, van Verordening (EEG) nr. 822/87 is bepaald dat de in
artikel 2, lid 1, letters a) en b), bedoelde produkten slechts mogen worden ingevoerd, wanneer ze
vergezeld gaan van een attest waaruit blijkt dat die produkten voldoen aan de bepalingen die in het
derde land van oorsprong gelden voor de produktie, het in het verkeer brengen en in voorkomend
geval de levering voor rechtstreekse menselijke consumptie;

Overwegende dat in artikel 73, lid 1, van bovengenoemde verordening is bepaald dat de bedoelde
ingevoerde produkten waarop oenologische procédés zijn toegepast die volgens de communautaire
voorschriften niet geoorloofd zijn of die niet met de bepalingen van die verordening of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen in overeenstemming zijn, behoudens afwijkingen, niet
voor rechtstreekse menselijke consumptie mogen worden aangeboden of geleverd; dat de Raad van

1
2

PB nr. L 84 van 27. 3.1987, blz. I.
PB nr. L 148 van 30. 6.1995, blz. 31.

z

dat principe is afgeweken

bij

Verordening (EEG) nr. 1873/843, laatstelijk

gewijzigd

bij

Verordening (EG) nr. 264/95 4 ; dat de geldigheidsduur van die afwijking op 31 december 1995
verstrijkt; dat, om het overleg tussen de Gemeenschap en het betrokken derde land met het oog op
een overeenkomst in die sector te kunnen voortzetten, de geldigheidsduur van bovengenoemde
afwijking tot eind 1996 moet worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

In artikel 1, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 1873/84 wordt "31 december 1995"
vervangen door "31 december 1996".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lidstaat.

Gedaan te

3
4

Voor de Raad

PB nr. L 176 van 3. 7.1984, blz. 6.
PB nr. L 31 van 10. 2.1995, blz. 1.

3

FINANCIEEL MEMORANDUM
BEGROTINGSPOST:

16

KREDIETEN: 1.113 miljoen ecu

OMSCHRIJVING: Verordening van de Rand lol wijziging van Verordening (EEG) nr. 1873/H4 houdende machtiging
tot aanbieding of levering voor rechtstreekse menselijke consumptie van bepaalde ingevoerde wijnen waarop
oenologische procédés kunnen zijn toegepast waarin niet is voorzien bij Verordening (EEG) nr. 822/87

JURIDISCHE GRONDSLAG: Verordening 822/87 van de Raad

DOEL: Verlenging met één jaar van de in afwachting van de invoering van de toekomstige regeling aan bepaalde
derde landen verleende invoerfaciliteitcn.

FINANCIËLE WEERSLAG:

5.0.

KOSTEN
- T.L.V. BEGROTING EG
(RESTITUTIES/INTERVENTIES)
- T.L.V. NATIONALE OVERHEID
-T.L.V. ANDERE SECTOREN IN DE
LID-STATEN

5.1.

ONTVANGSTEN
- EIGEN MIDDELEN EG
( HEFFINGEN/DOUANERECIITEN)
- NATIONALE BEGROTINGEN

(min ecu)

LOPEND
BEGROTINGSJAAR
(96)
(min ecu)

1998

1999

PERIODE
12 MAANDEN

VOLGEND
BEGROTINGSJAAR
(97)
(min ecu)

2000

2001

5.0.1.
5.1.1.

SPREIDING VAN DE KOSTEN
SPREIDING VAN DE ONTVANGSTEN

5.2.

BEREKENINGSMETHODE:

60

FINANCIERING IS MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET BETROKKEN HOOFDSTUK VAN
DE LOPENDE BEGROTING ZIJN UITGETROKKEN?

JA

FINANCIERING IS MOGELIJK DOOR OVERBOEKING VAN EEN HOOFDSTUK NAAR EEN
ANDER VAN DE LOPENDE BEGROTING

JA

6.1.

6.2.

AANVULLENDE BEGROTING NODIG?

NEEN

6.3.

MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTINGEN KREDIETEN WORDEN UITGETROKKEN?

NEEN

OPMERKINGEN:
Financiële implicaties zijn te verwaarlozen.

Li

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2390/89
houdende vaststelling van de algemene voorschriften
voor de invoer van wijn, druivesap en druivemost

Voorstel voor een
VERORDENING (EG) Nr.

VAN DE RAAD

van
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2390/89
houdende vaststelling van de algemene voorschriften
voor de invoer van wijn, druivesap en druivemost

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende een
gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt1, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. I544/95 2 , inzonderheid op artikel 70, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op grond van artikel 1, lid 2, en artikel 2 van Verordening (EEG)
nr. 2390/89 van de Raad3, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 265/95 4 , voor
wijnbouwprodukten uit derde landen die ten aanzien van het oorsprongs- en conformiteitsattest
en het analyseverslag bijzondere garanties bieden, de invoer wordt vergemakkelijkt; dat deze
soepeler regeling op grond van artikel 3, lid 2, van die verordening slechts geldt voor een
proefperiode die op 31 décembre 1995 afloopt; dat, rekening houdend met de tijd die nodig
is voor het uitwerken van de toekomstige regeling, genoemde termijn tot eind 1996 dient te
worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD

4

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr.

L
L
L
L

84 van
148 van
232 van
31 van

27. 3.1987, blz.
30. 6.1995, blz.
9. 8.1989, blz.
10. 2.1995, blz.

I.
31
1.
2.

C

Artikel 1

In artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2390/89 wordt 31 december 1995 vervangen
door 31 december 1996.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1996.

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

Gedaan te

Voor de Raad

1

FINANCIEEL MEMORANDUM
BEGROTINGSPOST:

16

KREDIETEN:

1.113 miljoen ecu

OMSCHRIJVING: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2390/89 houdende vaststelling
van de algemene voorschriften voor invoer van wijn, druivesap en druivemost.

JURIDISCHE GRONDSLAG: Verordening (EEG) Nr. 822/87 van de Raad

DOEL: Verlenging met één jaar van de in afwachting van de invoering van de toekomstige regeling aan bepaalde
derde landen verleende invoerfaciliteiten.

FINANCIËLE WEERSLAG:

5.0.

KOSTEN
- T.L.V. BEGROTING EG
(RESTITUTIES/INTERVENTIES)
- T.L.V. NATIONALE OVERHEID
- T.L.V. ANDERE SECTOREN IN DE
LID-STATEN

5.1.

ONTVANGSTEN
- EIGEN MIDDELEN EG
( HEFFINGEN/DOUANERECHTEN)
- NATIONALE BEGROTINGEN

PERIODE
12 MAANDEN
(min ecu)

LOPEND
BEGROTINGSJAAR
(96)
(min ecu)

1998

1999

VOLGEND
BEGROTINGSJAAR
(97)
(min ecu)

2000

2001

5.0.1.
5.1.1.

SPREIDING VAN DE KOSTEN
SPREIDING VAN DE ONTVANGSTEN

5.2.

BEREKENINGSMETHODE:

6.0.

FINANCIERING IS MOGELIJK UIT KREDIETEN DIE IN HET BETROKKEN HOOFDSTUK VAN
DE LOPENDE BEGROTING ZIJN UITGETROKKEN?

JA

FINANCIERING IS MOGELIJK DOOR OVERBOEKING VAN EEN HOOFDSTUK NAAR EEN
ANDER VAN DE LOPENDE BEGROTING

JA

6.1.

6.2.

AANVULLENDE BEGROTING NODIG?

NEEN

6.3.

MOETEN OP DE VOLGENDE BEGROTINGEN KREDIETEN WORDEN UITGETROKKEN?

NEEN

OPMERKINGEN:
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