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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 881/98

av 24. april 1998

om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som
brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
økonomiske fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 823/87 av
16. mars 1987 om fastsettelse av særlige bestemmelser om
kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd)(1), sist endret
ved forordning (EF) nr. 1426/96(2), særlig artikkel 15 nr. 8, og

ut fra følgende betraktninger:

Artikkel 15 nr. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 823/87 inneholder
bestemmelser om beskyttelse av de tradisjonelle betegnelser som
benyttes om kvbd. De tradisjonelle fellesskapsbetegnelsene og
de tradisjonelle særbetegnelsene som er tillatt brukt i henhold til
medlemsstatenes lovgivning og som er omhandlet i artikkel 15.
nr. 1 og 2, er oppført i denne artikkelen, noe som sikrer at
de er kjent og beskyttet i Felleskapet. Imidlertid er det
ennå ikke utarbeidet en fullstendig l iste over de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som er tillatt i henhold til
produsentmedlemsstatenes nasjonale lovgivning og som er
omhandlet i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 823/87. Det
bør utabeides en slik liste for å sikre at de er kjent og for å gi dem
sterkere beskyttelse i Fellesskapet.

For at de tradisjonelle tilleggsbetegnelser skal kunne være
beskyttet i samtlige medlemsstater, bør de registreres på
fellesskapsnivå slik at næringen og forbrukerne kan bli informert.

Enkelte tradisjonelle tilleggsbetegnelser som brukes om ikke-
musserende og musserende viner, er allerede oppført i
Fellesskapets bestemmelser om benevningen av disse vinene.

For visse kategorier vin, særlig sterkvin og perlende viner, er de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som er tillatt etter nasjonal
lovgivning, ennå ikke inntatt i Fellesskapets regelverk. Imidlertid
har medlemsstatene oversendt Kommisjonen en liste over
godkjente tradisjonelle betegnelser på sterkviner og perlende viner

med henvisning til gjeldende nasjonale bestemmelser om hver
enkelt betegnelse. Vedlegget til denne forordning bør inneholde en
liste over de betegnelser som er tilstrekkelig nær knyttet til en
eller flere kvalitetssterkviner fra et bestemt dyrkingsområde (kvbd-
sterkviner) og perlende kvalitetsviner fra et bestemt dyrkings-
område (perlende kvbd) til at de bør gis enerettsbeskyttelse på
grunn av sitt omdømme og/eller sin eksklusive karakter.

Enkelte av de tradisjonelle tilleggsbetegnelser som kan benyttes
om en kategori kvbd-sterkvin eller perlende kvbd i en eller flere
medlemsstater, benyttes likevel på sammenlignbare vilkår og på
en redelig og vedvarende måte om visse viner som betegnes ved
hjelp av et geografisk navn fra en tredjestat. Det bør åpnes mulighet
for at disse betegnelsene på visse vilkår kan benyttes om disse
vinene i Fellesskapet.

For å få beskyttelse må en tradisjonell tilleggsbetegnelse oppfylle
visse krav.

For å fastsette vilkår for rettferdig konkurranse mellom de
forskjellige vinene er det viktig, på den ene side, å beskytte de
tradisjonelle tilleggsbetegnelser som står oppført i vedlegget mot
å bli brukt som betegnelse på og presentasjon av viner som ikke
har rett til disse betegnelsene, og på den annen side å hindre at
betegnelsenes omdømme blir misbrukt og publikum villedet. Av
hensyn til effektiv beskyttelse av betegnelser på kvbd-sterkvin
og perlende kvbd bør det være forbudt å bruke varenavn som
inneholder ord som er identiske med en tradisjonell betegnelse
som er oppført i vedlegget til denne forordning. Det er likevel
nødvendig å beskytte berettigede forventninger hos innehavere
av varenavn som er registrert før denne forordning trer i kraft.

For visse kvbd-sterkviner og perlende kvbd benyttes tradisjonelle
tilleggsbetegnelser for å skille dem tydelig fra andre produkter på
grunnlag av spesielle egenskaper. For å sikre forbrukervernet bør
derfor bruken av disse betegnelsene kontrolleres.

Denne forordning tar utelukkende sikte på å beskytte
vedkommende betegnelser for vin, ikke for andre drikker. Med
«vin» menes produkter som hører inn under KN-kode 2204.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin �

(1) EFT L 84, av 27.3.19876, s. 59.

(2) EFT L 184, av 24.7.1996, s. 1.

____________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 124 av 25.4.1998, s. 22, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/1999 av 26. februar 1999 om
endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Denne forordning fastsetter nærmere regler for beskyttelse
av de tradisjonelle tilleggsbetegnelser på kvbd-sterkvin og perlende
kvbd, omhandlet i artikkel 15 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 823/87,
som er tillatt i medlemsstatenes nasjonale lovgivning.

Denne forordning skal likevel ikke hindre bruken av et uttrykk
som betegnelse på eller presentasjon av en vin eller en druemost
der denne bruken er tillatt i henhold til rådsforordning (EØF)
nr. 2392/89(1), (EØF) nr. 3201/90(2), (EØF) nr. 2333/92(3) og
(EF) nr. 554/95(4).

2. I denne forordning menes med «tradisjonell
tilleggsbetegnelse» et uttrykk som tradisjonelt brukes om kvbd-
viner i produsentmedlemsstatene, og som særlig har tilknytning
til en framstillings-, bearbeidings- eller aldringsmetode, eller til en
vins kvalitet,  farge eller type, og som er godkjent i
produsentmedlemsstatenes lovgivning som betegnelse på og
presentasjon av kvbd med opprinnelse på deres territorium.

Artikkel 2

For at en tradisjonell tilleggsbetegnelse på en kvbd-sterkvin eller
perlende kvbd skal omfattes av den beskyttelsen som er omhandlet
i artikkel 1 nr. 1, må den oppfylle følgende krav:

� den må være spesifikk og være nøye definert i
medlemsstatens lovgivning

� den må skille seg tilstrekkelig ut og/eller ha et etablert
omdømme

� den må ha vært i tradisjonell og kontinuerlig bruk, dvs. ha
vært brukt i minst fem år før bruken er blitt offisielt godkjent
for bruk i medlemsstaten

� den må være knyttet til en eller eventuelt flere kvbd-
sterkviner eller perlende kvbd eller kategorier kvbd-
sterkviner eller perlende kvbd.

Artikkel 3

1. De tradisjonelle tilleggsbetegnelsene omhandlet i artikkel 1
nr. 1 som er godkjent av produsentmedlemsstatene og forbeholdt
de kvbd-sterkvinene og perlende kvbd de er godkjent for, og som
bare kan brukes for de vinene som er omhandlet i artikkel 1 nr. 2
i forordning (EØF) nr. 823/87, står oppført i en liste i vedlegget
til denne forordning.

Som unntak fra første ledd kan visse tradisjonelle
tilleggsbetegnelser som står oppført i vedlegget, likevel i gitte

tilfeller tillates på språket til opprinnelsestredjestaten for
sterkviner og perlende viner som betegnes ved hjelp av et geografisk
navn som er beskyttet i tredjestatene, forutsatt at disse statene

� oppfyller tilsvarende krav som nevnt i artikkel 2,

� har innlevert en søknad til Kommisjonen og har oversendt
de lovtekstene som har tilknytning til disse betegnelsene.

Listen over tredjestater og de tradisjonelle betegnelser som kan
brukes for å benevne kvbd-sterkviner og perlende kvbd i
Fellesskapet, er fastsatt i vedlegget til denne forordning.

2. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om:

� navnene på de tradisjonelle betegnelser på de kvbd-
sterkviner og perlende kvbd som er godkjent i henhold til
deres lovgivning.

� dersom det er aktuelt, de tradisjonelle betegnelser som ikke
lenger er beskyttet i opprinnelsesstaten.

Artikkel 4

1. De tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som er oppført i
vedlegget, skal være beskyttet mot:

a) direkte eller indirekte kommersiell bruk av en betegnelse
som står oppført i vedlegget på viner som ikke er nevnt, i
den grad disse produktene kan sammenlignes med de
produktene som er registrert under denne betegnelse, eller i
den grad denne bruken utnytter den beskyttede betegnelses
omdømme,

b) misbruk, etterligning eller hentydning, også når den
beskyttede betegnelsen er ledsaget av uttrykk som «art»,
«type», «metode», «som framstilt i», «etterligninger» e.l.,

c) enhver annen uberettiget, falsk eller misvisende opplysning
om vinens art eller hovedegenskaper på pakningen eller
emballasjen, i reklamemateriell eller dokumenter for
vedkommende produkt,

d) enhver annen praksis som er egnet til å villede offentligheten
og skape det inntrykk at vinen er berettiget til å benytte
den beskyttede tradisjonelle betegnelsen.

2. Som betegnelse på en vin skal det ikke på etikettene kunne
brukes varenavn som inneholder noen av de tradisjonelle
betegnelsene som er oppført i vedlegget, med mindre vinen har
rett til en slik betegnelse.

Første ledd får likevel ikke anvendelse på varenavn som er
registrert før denne forordning trer i kraft og har vært i faktisk
bruk siden de ble registrert.

__________________

(1) EFT K 232 av 9.8.1989, s. 13.

(2) EFT L 309 av 8.11.1990, s. 1.

(3) EFT L 231 av 13.8.1992, s. 9.

(4) EFT L 56 av 14.3. 1995, s. 3.
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Artikkel 5

Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å
kontrollere og sikre beskyttelsen omhandlet i Artikkel 4 for de
tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som er nevnt i vedlegget.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å
sikre at de betegnelser som brukes på nasjonalt nivå ikke kan

forveksles med dem som står oppført i listen i vedlegget og er
forbeholdt i henhold til artikkel 3 nr. 1.

Artikkel 7

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra og med 1. oktober 1998.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 24. april 1998.

For Kommisjonen

FRANZ FISCHLER

Medlem av Kommisjonen

_______________
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VEDLEGG

Liste over de tradisjonelle tilleggsbetegnelser som det er vist til i artikkel 3 nr. 1

Tradisjonelle tilleggsbetegnelser

ITALIA
� kvbd-sterkviner:

Ambra DOC Marsala
Ambrato DOC Malvasia delle Lipari og DOC Vernaccia di Oristano
Extra DOC Moscato Passito di Pantelleria
Fine DOC Marsala
Lacryma Christi DOC Vesuvio
Oro DOC Marsala
Passito DOC Moscato Passito di Pantelleria
Riserva DOC Marsala DOC Girò di Cagliari, Doc Malvasia di Cagliari,

DOC Monica di Cagliari, DOC Moscato di  Cagliari, DOC
Nasco di Cagliari

Rubino DOC Marsala
Soleras DOC Marsala
Stravecchio DOC Marsala
Vergine DOC Marsala

� perlende kvbd:
Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese
Gutturnio DOC Colli Piacentini
Pagadebit DOC Pagadebit di Romagna
Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese
Vivace DOC Oltrepò Pavese, DOC Colli Bolognesi og DOC Colli
Piacentini

SPANIA
� kvbd-sterkviner:

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda
og DO Montilla-Moriles

Criadera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, Málaga og DO Condado de
Huelva

Dorado DO Rueda
Fino DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles
Lágrina DO Málaga
Vino Maestro DO Málaga
Oloroso DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

og DO Montilla-Moriles
Pajarete DO Málaga
Pálido DO Condado de Huelva og DO Rueda
Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

og DO Montilla-Moriles
Rancio DO Priorato, DO Tarragona
Raya DO Montilla-Moriles
Solera DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de

Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva

Soleras y criaderas DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de
Barrameda, DO Montilla-Moriles, DO Málaga og DO Condado
de Huelva
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FRANKRIKE
� kvbd-sterkvin:

Ambre AOC Rivesaltes
Hors d�âge AOC Rivesaltes
Rancio AOC Grand Roussillon, AOC Rasteau, AOC Maury, AOC

Banyuls, AOC Rivesaltes
Tuile AOC Rivesaltes

HELLAS
� kvbd-sterkvin:

Apñ dialektoæV ampelÅneV O.P.E. S�moV (Samos)
(Grand cru) O.P.E. Mosc�toV Lhmnou (Moskhatos Limnou)

O.P.E. Mosc�toV PatrÅn (Moskhatos Patron)
O.P.E. Mosc�toV RÛou-PatrÅn (Moskhatos Riou-
Patron)
O.P.E. Mosc�toV Rñdou (Moskhatos Rodou)
O.P.E. Mosc�toV KejallhnÛaV (Moskhatos Kefallinias)

Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhniaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Vieille Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KejallhnÛaV (Mavrodafni
Kefallinias)

Grand Reserve O.P.E. Maurod�jnh PatrÅn (Mavrodafni Patron)
O.P.E. Maurod�jnh KefallhnÛaV  (Mavrodafni
Kefallinias)

PORTUGAL
� kvbd-sterkvin:

Amadurecido DO Madeira
Aveludado DO Madeira
Canteiro DO Madeira
Colheita DO Madeira, DO Carcavelos, DO Porto, DO Setúbal
Com indicação de idade:

5 anos de idade DO Madeira
10 anos de idade DO Porto, Do Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
15 anos de idade DO Madeira
20 anos de idade DO Porto, DO Madeira, DO Setúbal, DO Carcavelos
30 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos

+40 anos de idade DO Porto, DO Setúbal, DO Carcavelos, DO Madeira

Crusted eller Crusting: DO Porto
Escuro DO Madeira
Frasqueira DO Madeira
Lágrima DO Porto
Late bottled Vintage eller L.B.V. DO Porto
Leve Seco DO Porto
Roxo DO Setúbal
Ruby DO Porto
Solera DO Madeira
Tawny DO Porto
Vintage DO Porto
Vintage Character DO Porto


