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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87 frá 16. mars
1987 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins (1), einkum
1. mgr. 72. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Nafn framleiðanda freyðivíns á merkimiða getur verið neytendum
vísbending um uppruna þess, einkum ef um er að ræða
gæðafreyðivín sem framleidd eru í tilgreindum héruðum, hér eftir
kölluð ,,gæðafreyðivín fth“. Í því tilviki geta aðildarríkin sett
ákvæði um að skylt sé að geta framleiðanda á merkimiða
freyðivíns.

Setja þarf ákvæði um hugsanlega notkun eins hefðbundins hugtaks
eða fleiri við vörulýsingu sumra freyðivína, en hún er þegar heimil
í sumum aðildarríkjanna.

Fullunnið freyðivín kann að innihalda viðbættan sykur auk
sykurleifanna. Rétt er að aðlaga reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2333/92 (3) í samræmi við það.

Rétt er að tilgreina með hvaða hætti upplýsa eigi neytandann um
sykurinnihald.

Koma verður í veg fyrir misnotkun á heitum þrúguafbrigða á
merkimiðum og því nauðsynlegt að banna að þau séu endurtekin
nema um sé að ræða samhljóða heiti.

Neytandinn skynjar notkun á heiti þrúguafbrigðis til lýsingar á
freyðivíni sem vísbendingu um gæði þess. Leggja ber áherslu á

þennan þátt og rétt er að setja ákvæði um lágmarkslengd
framleiðsluferlis og gerjunartíma freyðivíns ef nota á slíkt heiti á
merkimiða þess.

Við framleiðslu tiltekinna freyðivína þarf að nota þrjú
vínviðarafbrigði svo að vínið öðlist sérkenni sín. Rétt er að setja
ákvæði um að hægt sé að nota heiti vínviðarafbrigðanna þriggja á
merkimiða slíkra freyðivína.

Í dómsúrskurði C-309/89 (4) ógilti dómstóll Evrópubandalaganna
b-lið 6. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2333/92 og þar
með skilyrðin fyrir notkun hugtaksins ,,crémant“. Þó er hugtakið
notað um afurðir sem standast strangar framleiðslukröfur og njóta
þar af leiðandi nokkurs orðstírs meðal neytenda. Nauðsynlegt er
að kveða á um lágmarksskilyrði við framleiðsluna þar sem hugtakið
er notað til að koma í veg fyrir að það glati merkingunni.

Í sumum aðildarríkjanna hafa verið sett skilyrði fyrir notkun
tiltekinna hugtaka. Rétt er að kveða á um að slík hugtök séu
aðeins notuð við þau skilyrði svo komið verði í veg fyrir rugling
og misvísandi upplýsingar til neytenda.

Aðeins er heimilt að markaðssetja freyðivín á merktum
glerflöskum sem lokað er með svepplaga töppum í samræmi við
reglugerðarákvæði. Rétt er að kveða á um að undanþágur verði
heimilaðar með tilteknum skilyrðum vegna afurða sem enn eru á
framleiðslustigi, einkum því að slíkar undanþágur séu háðar eftirliti.
Hvað varðar gæðafreyðivín er ráðlegt að veita slíkar undanþágur
tímabundið og leita eftir skýru leyfi aðildarríkjanna fyrir þeim,
svo hægt verði að taka tillit til fenginnar reynslu.

Flöskur fyrir ,,freyðivín“ eða svipaðar flöskur hafa lengi verið
notaðar við markaðssetningu freyðivína. Drykkjarvörur, sem
settar eru á slíkar flöskur, vekja ákveðnar væntingar hjá
neytendum, einkum ef um gerjaða drykki er að ræða. Til að koma
í veg fyrir vissa tegund misnotkunar á slíkum flöskum ætti ekki
að heimila notkun þeirra undir vörur sem gætu hugsanlega skaðað
þann orðstír sem fer af gæðum vínafurða, einkum freyðivína, og
valdið ruglingi meðal neytenda um gerð umrædds drykkjar.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 184, 24. 7. 1996, bls. 9, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/97 frá
15. desember 1997 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um
afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 84, 27. 3. 1987, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1544/95 (Stjtíð. EB nr. L 148, 30. 6. 1995, bls. 31).

(2) Stjtíð. EB nr. C 74, 14. 3. 1996, bls. 15.

(3) Stjtíð. EB nr. L 231, 13. 8. 1992, bls. 9. Reglugerðinni var síðast breytt
með aðildarlögunum 1994.

REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1429/96

frá 26. júní 1996

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2333/92 um lýsingu og kynningu á
freyðivínum og loftblönduðum freyðivínum(*)

(4) Dómur frá 18. maí 1994, Codorniu S A gegn ráði Evrópubandalaganna,
C-309/89, Dómasafn EB, bls. I-1853 (Stjtíð. EB nr. C 174, 25. 6. 1994,
bls. 4).
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Gæðafreyðivínum fth á að dreifa í merktum glerflöskum sem
lokað er með svepplaga töppum þar sem skylt er að áletra heiti
tilgreinds héraðs. Reynist vín ekki vera gæðafreyðivín fth við
eftirlit getur reynst vandkvæðum bundið að selja það sem
freyðivín eða gæðafreyðivín, enda þótt tappinn sé merktur með
heiti tilgreinds héraðs. Því er rétt að gera viðeigandi ráðstafanir til
að leysa þessi vandamál með samþykkt nákvæmra
framkvæmdarákvæða.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 2333/92 er breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirgrein bætist aftan við fyrstu undirgrein
2. mgr. 3. gr.:

,,Þó geta aðildarríki, sem eru framleiðsluríki, krafist þess að
heiti eða viðskiptaheiti framleiðanda birtist skrifað fullum
stöfum.“

2. Ákvæðum 5. gr. er breytt sem hér segir:

a) eftirfarandi undirgrein bætist við c-lið 2. mgr.:

,,Þó geta aðildarríkin krafist þess varðandi tiltekin
gæðafreyðivín fth sem framleidd eru á yfirráðasvæði
þeirra, að tiltekin hugtök sem um getur í fyrstu
undirgrein skuli notuð, annaðhvort ein sér eða með
öðrum.“;

b) í 3. mgr.:

- komi orðið ,,sykur“ í staðinn fyrir ,,sykurleifar“,
alls staðar þar sem þær eru nefndar, og skal
setningin löguð að því;

- komi eftirfarandi í stað undirliða fyrstu
undirgreinar:

,,- ,,brut nature“, ,,Natur herb“, ,,bruto natu-
ral“, ,,pas dosé“, ,,dosage zéro“ eða
,,dosaggio zero“:

ef sykurmagn er minna en 3 grömm á hvern
lítra; þessi heiti má aðeins nota um afurðir
sem engum sykri er bætt í eftir annars stigs
gerjun,

- ,,extra brut“, ,,extra herb“ eða ,,extra bruto“:

ef sykurmagn er milli 0 og 6 grömm á hvern
lítra,

- ,,brut“, ,,herb“ eða ,,bruto“:

ef sykurmagn er minna en 15 grömm á hvern
lítra,

- ,,extra dry“, ,,extra trocken“ eða ,,extra
seco“:

ef sykurmagn er milli 12 og 20 grömm á
hvern lítra,

- ,,sec“, ,,trocken“, ,,secco“ eða ,,asciutto“,
,,dry“ ,,tør“, ,, îçñüò“, ,,seco“, ,,torr“ eða
,,kuiva“:

ef sykurmagn er milli 17 og 35 grömm á
hvern lítra,

- ,,demi-sec“, ,,halbtrocken“, ,,abboccato“,
,,medium dry“, ,,halvtør“, ,, çìßîçñïò “,
,,semi seco“, ,,meio seco“, ,,halvtorr“ eða
,,puolikuiva“:

ef sykurmagn er milli 33 og 50 grömm á
hvern lítra,

- ,,doux“, ,,mild“, ,,dolce“, ,,sweet“, ,,sød“,
,, ãëõêýò “, ,,dulce“, ,,doce“, ,,söt“ eða
,,makea“:

ef sykurmagn er meira en 50 grömm á hvern
lítra.“

3. Í annarri undirgrein 2. mgr. 6. gr.:

a) bætist eftirfarandi liður aftan við c-lið:

,,ca) heiti tegundarinnar skal ekki endurtaka í sömu
framsetningu nema til séu fleiri en ein tegund
sem bera sama heiti, enn fremur að það heiti sé
á skrá sem aðildarríkið sem er framleiðsluríki
heldur saman. Skrána skal senda framkvæmda-
stjórninni sem kemur henni á framfæri við önnur
aðildarríki;“;

b) bætist eftirfarandi liður aftan við d-lið:

,,e) framleiðsluferlið, að meðtalinni öldrun í
framleiðslustöð afurðarinnar, talið frá upphafi
gerjunar sem er ætlað að gera vínlögunina (cuvée)
freyðandi, hefur ekki varað skemur en 90 daga
og svo fremi að gerjunin, sem er ætlað að gera
lögunina freyðandi og sá tími sem lögunin liggur
með dreggjunum, taki:

- að minnsta kosti 60 daga,

- að minnsta kosti 30 daga ef gerjun fer fram
í ílátum með hræripinnum.
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Þetta ákvæði gildir þó ekki um kryddblönduð
freyðivín sem um getur í 18. gr. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 2332/92 frá 13. júlí 1992 um
freyðivín sem er framleitt í bandalaginu.“

4. Í stað annars undirliðar þriðju undirgreinar 2. mgr. 6. gr.
komi eftirfarandi:

,,- heimilað notkun heita tveggja eða þriggja vínviðar-
tegunda ef slíkt er heimilt í aðildarríkinu sem er
framleiðsluríki og ef allar þrúgurnar sem afurðin er
fengin úr eru af þessum þremur tegundum, þó að
frátöldum afurðum sem eru í tirage-líkjör eða expedi-
tion-líkjör, og ef blanda þessara tveggja eða þriggja
tegunda hefur afgerandi áhrif á eðli umræddrar
afurðar,“.

5. Í stað c-liðar annarrar undirgreinar 3. mgr. 6. gr. komi
eftirfarandi:

,,c) gerjunin, sem er ætlað að gera lögunina (cuvée)
freyðandi og sá tími sem lögunin liggur með
dreggjunum, tekur að minnsta kosti 90 daga;“.

6. Í stað b-liðar 6. mgr. 6. gr. komi eftirfarandi:

,,b) skal einungis nota hugtakið ,,crémant“ um gæða-
freyðivín framleidd í tilgreindum héruðum:

- sem þetta hugtak hefur verið notað yfir ásamt
heiti tilgreinds héraðs, af því aðildarríki þar sem
vínið er framleitt,

- sem eru framleidd úr þrúgusafa sem fenginn er
við pressun heilla þrúgna, þegar um er að ræða
hvít gæðafreyðivín, þó ekki meira en 100 l úr
hverjum 150 kg af þrúgum.

- sem innihalda að hámarki 150 mg af
brennisteinsdíoxíði á hvern lítra,

- sem innihalda minna en 50 g af sykri á hvern
lítra, og

- sem eru framleidd í samræmi við sérstakar
viðbótarreglur sem aðildarríkið, sem er
framleiðsluríki, kann að hafa sett um framleiðslu
þeirra.

Þrátt fyrir fyrsta undirliðinn, að því er varðar
gæðafreyðivín fth sem hugtakið ,,crémant“ hefur ekki
verið notað um í hlutaðeigandi aðildarríkjum í samræmi
við þetta ákvæði, mega framleiðendur téðra
gæðafreyðivína fth nota hugtakið, svo fremi þeir hafi
notað hugtakið á hefðbundinn hátt eigi skemur en tíu
ár fyrir 1. júlí 1996.

Hlutaðeigandi aðildarríki tilkynni framkvæmda-
stjórninni um þau tilvik þar sem þessari undanþágu
er beitt.“

7. Eftirfarandi undirgrein bætist við 11. mgr. 6. gr.:

,,Hugtakið ,,Réserve“ má nota, eftir því sem við á, ásamt
lýsingu í samræmi við skilyrðin sem framleiðsluaðildarríkið
setur.“

8. Í 10. gr.:

a) bætist eftirfarandi undirgrein aftan við fyrstu
undirgrein 1. mgr.:

,,Sé þó um að ræða afurðir sem 1. mgr. 1. gr. tekur til,
þar sem seinni gerjun fer fram í flöskunni, eins og um
getur í 3. og 4. mgr. 6. gr., eru undanþágur vegna
freyðivína sem enn eru á vinnslustigi, þar sem á
flöskunum er bráðabirgðatappi og þær ómerktar:

a) veittar af aðildarríkinu sem er framleiðsluríki,
svo fremi umrædd vín:

- séu gæðafreyðivín fth í vinnslu,

- fari aðeins milli framleiðenda innan
viðkomandi tilgreinds héraðs,

- séu tíunduð á fylgiskjali, og

- sæti sérstakri athugun,

b) fáanlegar með umsókn til 31. desember 2001 og
skulu umsækjendur vera framleiðendur
gæðafreyðivína sem fengið hafa sérstakt leyfi
hlutaðeigandi aðildarríkis og fullnægja þeim
skilyrðum sem aðildarríkið setur, einkum að því
er varðar eftirlit.

Eigi síðar en 30. júní 2000 skulu hlutaðeigandi
aðildarríki senda framkvæmdastjórninni
greinargerð um slíkar undanþágur. Eftir því sem
við á mun framkvæmdastjórnin leggja fram
tillögur um að framhald verði á slíkum
undanþágum.“

b) Eftirfarandi málsgrein bætist aftan við 1. mgr.:

,,1. a    Aðeins má setja eftirfarandi á flöskur fyrir
,,freyðivín“ eða svipaðar flöskur, sem lokað er eins
og um getur í a-lið 1. mgr., með sölu, markaðssetningu
eða útflutning í huga:

- afurðirnar sem um getur í 1. mgr. 1. gr.,
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- drykkjarvörur sem hefð er fyrir að setja á slíkar
flöskur og sem:

- eru í samræmi við skilgreiningu
hálffreyðandi víns eða loftblandaðs
hálffreyðandi víns samkvæmt 17. og
18. lið I. viðauka við reglugerð (EBE) nr.
822/87, eða

- eru unnin við alkóhólgerjun ávaxtar eða
annars hráefnis úr landbúnaði, einkum
afurðirnar sem um getur í 2. mgr. 43. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 2392/89 og afurðirnar
sem reglugerð (EBE) nr. 1601/91 tekur til,
eða

- hafa raunverulegan alkóhólstyrkleika sem
svarar 1,2% eða minna miðað við rúmmál,

- afurðir, sem þrátt fyrir þessa framsetningu, þykja
ekki líklegar til að valda ruglingi eða villa um
fyrir neytendum hvað varðar eðli vörunnar.

Nákvæmar reglur um framkvæmd fyrstu undirgreinar
verða samþykktar í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 83. gr. reglugerðar (EBE)
nr. 822/87.“

9. Eftirfarandi málsgrein bætist við 13. gr.:

,,4. Í lýsingum, kynningum og auglýsingum á öðrum
afurðum en þeim sem fjallað er um í 1. mgr. 1. gr. má
ekki gefa til kynna, gefa í skyn eða láta að því liggja að
viðkomandi afurð sé freyðivín.“

10. Eftirfarandi undirgrein bætist við 2. mgr. 15. gr.:

,,Sama málsmeðferð verði viðhöfð við samþykkt
undanþágna um merkingar á tappanum, sem um getur í
fyrstu undirgrein 1. mgr., þegar freyðivín er ekki viðurkennt
sem gæðafreyðivín fth við eftirlit þar til bærs yfirvalds.“

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Ákvæði b-liðar 3. mgr. og 5. mgr. 1. gr. gilda frá 1. september
1997.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Lúxemborg 26. júní 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

M. PINTO

forseti.


