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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2543/97

frá 15. desember 1997

um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3201/90 um nákvæmar reglur
fyrir lýsingu og kynningu á vínum og þrúgusafa(*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 822/87 frá 16. mars
1987 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðarins (1), eins og
henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 2087/97 (2), einkum
5. mgr. 72. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2392/89 (3), eins og henni var síðast
breytt með reglugerð (EB) nr. 1427/96 (4), er kveðið á um almennar
reglur um lýsingu og kynningu á vínum og þrúgulegi.

Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3201/90 (5), eins
og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr. 1472/97 (6), er
kveðið á um nákvæmar reglur fyrir lýsingu og kynningu á vínum
og þrúgulegi.

Samkvæmt löggjöf Austurríkis nýtur flokkur hefðbundinna
aukaheita, sem notuð eru um þarlend gæðavín fth, viðurkenningar.
Þessi heiti ætti að vera unnt að nota á merkimiðum slíkra vína ef
þess er óskað og því er rétt að fella þau inn í h-lið 3. mgr. 3. gr.;

Heiti sumra vínviðarafbrigða eða samheiti þeirra hafa landfræðilega
merkingu sem er ekki réttmætt að nota án heitis afbrigðisins. Til
þess að koma í veg fyrir ranga notkun slíkra landfræðilegra heita,
og um leið villandi upplýsingar til neytenda, er nauðsynlegt að
tryggja að tilvísanir í slíkan uppruna séu ekki leyfðar.

Með tilliti til beiðni frá S-Afríku er rétt að kveða á um að þarlend
vín, sem eru aðeins framleidd úr tveimur afbrigðum, geti borið
heiti sömu tveggja afbrigða þegar þau eru markaðssett í bandalaginu.

Frá Spáni og Ítalíu hefur borist tilkynning um hugtök sem tengjast
aðferð við framleiðslu á gæðavíni fth og hafa verið viðurkennd í
löndunum tveimur. Rétt er að fella þau hugtök inn í c-og d-lið
3. mgr. 14. gr. svo að unnt sé að nota þau á merkimiða ef þess er
óskað.

Vísanir til geymslu víns þegar um er að ræða gæðavín, framleitt
í tilgreindu héraði (fth), hafa nú verið viðurkenndar í Austurríki.
Rétt er að fella slíkar vísanir inn í c-og i-lið 2. mgr. 17. gr. svo að
unnt sé að nota þær á merkimiða ef þess er óskað.

Frá Þýskalandi og Ítalíu hafa borist beiðnir um að ný samheiti,
sem hefð er fyrir í þeim löndum, verði felld inn í III. viðauka við
reglugerð (EBE) nr. 3201/90. Rétt er að verða við þeim beiðnum.

Frá Argentínu og Rúmeníu hafa borist beiðnir um lagfæringar á
IV. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3201/90 varðandi skrá yfir
ný afbrigði vínviðar sem eru notuð í þeim löndum. Rétt er að
verða við þeim beiðnum.

Enda þótt upplýsingar um náttúruleg vaxtarskilyrði vínviðarins,
sem vínið er framleitt úr, skuli tilgreindar á miða utan þess
sjónsviðs sem nær til miðans með skyldubundnum upplýsingum,
er rétt að víkja frá þeirri meginreglu svo að unnt sé að tilgreina á
aðalmiðanum tilteknar vísanir, sem hefð er fyrir að nota í
Þýskalandi.

Frá Sambandslýðveldinu Júgóslavíu og Simbabve hafa borist
beiðnir um að þeim löndum verði bætt á skrá yfir þriðju lönd í I.,
II. og IV. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3201/90. Rétt er að
verða við þeim beiðnum.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru í
samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um vín.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EBE) nr. 3201/90 er breytt sem hér segir:

1. eftirfarandi h-liður bætist við 3. mgr. 3. gr.:

_______________________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 347, 18.12.1997, bls. 24, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 99/98 frá 25. september 1998
um breytingu á bókun 47 við EES-samninginnum afnám tæknilegra
hindrana í viðskiptum með vín, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB L 84, 27. 3. 1987, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 292, 25. 10. 1997, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 232, 9. 8. 1989, bls. 13.

(4) Stjtíð. EB L 184, 24. 7. 1996, bls. 3.

(5) Stjtíð. EB L 309, 8. 11. 1990, bls. 1.

(6) Stjtíð. EB L 200, 29. 7. 1997, bls. 18.
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,,h) fyrir austurrísk gæðavín fth:

� ,,Selection�,
� ,,Selektion�,
� ,,Auswahl�,
� ,,Ausstich�,
� ,,Classic�,
� ,,Classique�,
� ,,Klassik�,
� ,,Erste Wahl�,
� ,,Tradition�,
� ,,Hausmarke�, eða ,,Jubiläumswein�,

einnig ásamt orðunum ,,Alte� eða ,,Kellermeister�.�;

2. eftirfarandi 5. mgr. bætist við 12. gr.:

,,5. Þegar nafn vínviðarafbrigðis er samsett úr eða felur í
sér landfræðilega merkingu sem ekki er heimilt að nota um
viðkomandi vín, er óheimilt að vísa á nokkurn hátt til slíkrar
landfræðilegrar merkingar nema hvað heiti afbrigðisins
varðar.�;

3. í a-lið 2. mgr. 13. gr. bætist ,,Suður-Afríka� við á eftir
,,Argentínu�;

4. í 3. mgr. 14. gr.:

1. við c-lið

1) bætist eftirfarandi undirliður:

,,-,,Strohwein�,�;

2) bætist eftirfarandi málsliður við síðustu
undirgrein:

,,Hugtakið ,,Strohwein� er aðeins heimilt að nota
um gæðavín fth frá héraðinu Bolzano.�;

2. við d-lið:

1) bætast eftirfarandi undirliðir:

,,�,,Fondillón�,

�,,Rancio�,�;

2) bætist eftirfarandi undirgrein:

,,Hugtakið ,,Fondillón� er frátekið fyrir Alicante
gæðavín fth.�;

5. í fyrstu undirgrein 2. mgr. 17. gr.:

1. komi ,,Þrátt fyrir 1. mgr. og 1. mgr.a� í stað ,,Þrátt
fyrir 1. mgr.,�;

2. bætist eftirfarandi undirliður við b-lið:

,,-,,Steillagenwein�, ,,Steillage�, ,,Terrassenlagenwein�
og ,,Terrassenlage� þegar þau eru notuð um þýskt
borðvín eða gæðavín fth í samræmi við þýsk ákvæði
um notkun þeirra,�;

3. eftirfarandi undirliður bætist við i-lið c-liðar:

,,-,,Barrique� eða ,,im Barrique gereift� um austurrísk
gæðavín fth, að því tilskildu að austurrísk ákvæði
varðandi notkun þessara hugtaka séu virt; �;

6. I., II., III. og IV. viðauka er breytt í samræmi við viðaukann
við þessa reglugerð.

2. gr.

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

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

Gjört í Brussel 15. desember 1997.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Franz FISCHLER

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

I. I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3201/90 er breytt sem hér segir:

1. Á eftir liðnum ,,18. MOLDAVÍA� bætist eftirfarandi 19. liður:

,,19. SAMBANDSLÝÐVELDIÐ JÚGÓSLAVÍA

� stona vina,
� stona vina sa geografskim poreklom,
� kvalitatna vina sa geografskim poreklom,
� vrhunska ili cuvena vina sa geografskim poreklom,
� kontrolisano poreklo,
� sopstvena berba,
� arhivsko vino,
� kasna berba,
� berba suvih bobica-suvarak,
� mlado vino�.

II. II. viðauka er breytt sem hér segir:

1. í hluta A-2 bætist eftirfarandi liður við eftir lið ,,10. ÚRÚGVÆ�: ,,11. SIMBABVE�;

2. í B-hluta bætist eftirfarandi liður við eftir ,,7. ÚKRAÍNA�: ,,8.
SAMBANDSLÝÐVELDIÐ JÚGÓSLAVÍA�.

III. III. viðauka er breytt sem hér segir:

1. við liðinn ,,1. ÞÝSKALAND� í dálkinum ,,Viðurkennd samheiti almennt� og á eftir
,,Lemberger� bætist við ,,Blaufränkisch�;

2. við liðinn ,,5. ÍTALÍA� bætast eftirfarandi heiti afbrigða og viðurkennd samheiti:

,,Heiti vínviðarafbrigðis sem

er notað við flokkun vínviðarafbrigða

fyrir viðkomandi stjórnsýslueiningu

Viðurkennd samheiti �almennt

Malvasia Roter Malvasia(*), Malvasier(*)

Portoghese Blauer Portugieser(*), Portugieser(*)

Sylvaner Verde Grüner Sylvaner (*), Sylvaner(*), Silvaner(*)

Schiava gentile Kleinvernatsch(*), Mittervernatsch(*)

Schiava grossa Großvernatsch(*), Edelvernatsch(*)

(*)      Aðeins fyrir gæðavín fth og borðvín sem eru unnin úr þrúgum, uppskornum í Bolzano-héraði.�

IV. IV. viðauka er breytt sem hér segir:

1. við liðinn ,,3. ARGENTÍNA�:

a) bætast eftirfarandi afbrigðaheiti og samheiti:
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,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

,,Barbera
Bastardo Trousseau
Bequignol
Fer
Gibi
Greco Nero Greconero
Joubertin
Lambrusco maestri
Macabeo
Meunier Pinot Meunier
Monastrell Mourvedre
Moscatel Rosado
Moscatel de Alejandria Zibibbo, Moscatel
Pinot Negro Pinot Noir
Prosecco Proseco
Raboso
Riesling
Saint Jeannet
Tempranillo
Sauvignonasse
Viognier Vionnier�
Zinfandel

b) bætast við eftirfarandi samheiti:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

[Chenin] ,,Chenin Blanc
[Sauvignon] Sauvignon Blanc
[Cinzaut] Cinsault, Cinsaut
[Dolcetto] Dolcetto Nero
[Pinot blanco] Pinot Blanc, Pinot Blanco
[Sangiovese] Sangioveto
[Sylvaner] Silvaner
[Syrah] Petit Syrah, Balsamina
[Pedro Ximenez] Pedro Giménez, Pedro Gimenez
[Gewürztraminer] (Traminer aromático)
[Malbeck] Malbec
[Torrontés mendocino] Palet
[Muscat blanc] Moscato bianco, Muscat Blanc
[Petit Verdot] Verdot�

c) falli niður eftirfarandi afbrigði:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

,,Balsamina
Canela
Grignolino
Lambrusco
Pinot gris
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,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

Sangiovetto picolo
Verdot
Loca blanca�

d) falli niður eftirfarandi samheiti:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

[Muscat blanc] ,,Moscatel sanjuanino�

2. Í stað liðar ,,15. RÚMENÍA� komi eftirfarandi:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

,,15. RÚMENÍA
Aligoté
Babeasca neagra Grossmuttertraube, Hexentraube
Kekfrankos Grossburgunder, Blauer Limberger,

Limberger, Blaufränkisch, Frankovka
Busuioaca de Bohotin, Busuioaca Schwarzer Muscat
Cabernet Sauvignon -
Cadarca Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka
Chardonnay -
Columna -
Creata Zackelweiss
Feteasca alba Mädchentraube, Leányka, Leanka
Feteasca neagra Schwarze Mädchentraube
Feteasca regala Königliche Mädchentraube, Köningsast,

Királyleánka
Francusaq Mildweisser
Furmint -
Galbena de Odobesti, Galbena -
Grasa Dicktraube
Majarca, Majarca alba Slancamenca
Merlot -
Muscat Ottonel -
Mustoasa Mustafer, Staftraube
Neuburger -
Portugieser Blauer Portugieser, Portugais Bleu
Pinot gris Rülander, Grauburgunder, Grauer

Burgunder, Grauer Mönch, Pinot Grigio
Pinot noir Spätburgunder, Blauer Spätburgunder,

Pinot nero
Plavaie -
Riesling italien Welschriesling, Olasz Riesling, Olasrizling
Riesling Weisser Riesling, White Riesling
Rkatiteli -
Rosioara Pamid
Sangiovese -
Sauvignon, Sauvignon blanc -
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,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

Steinschiller Rosentraube, Kövidinka
Sarba -
Tamaiosa romaneasca Rumänische Weihrauchtraube, Tamianka
Traminer roz Gewürztraminer, Rosentraminer
Zghihara de Husi -
Zweigelt Blauer Zweigelt�

3. Á eftir lið 33 bætist við liðurinn ,,34. SAMBANDSLÝÐVELDIÐ JÚGÓSLAVÍA�:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

,,34.S.L. JÚGÓSLAVÍA
Alicante Henri Bouschet Alikant Buse
Bagrina Bagrina crvena, Braghina
Burgundac beli Pinot blanc, Pinot bianco, Weisser Burgunder
Burgundac sivi Pinot gris, Pinot grigio, Rulandec, Rülander
Burgundac crni Pinot noir, Blauer Burgunder, Spätburgunder
Buvijeova ranka Bouvie Chasselas, Sasla Buvije
Ezerjo Tausendgut
Frankovka Blau Fränkische, Francsonien noir, Frankovka

crna, Modra frankinja
Game crni Gamay noir, Gamay nero, Game obican
Game bojadiser Gamay tenturier, Bojadiserka
Kaberne fran Cabernet franc
Kaberne sovinjon Cabernet sauvignon
Kevedinka Crvena dinka, Crvena ruzica
Krajinski bojadiser -
Kreaca Zakelweiss, Banatski rizling
Krstac Krstak bijeli
Kratosija Gratosija
Merlo Merlot, Merlaut, Merlo crni
Muskat otonel Muskat ottonel, Mirisavka
Muskat krokan -
Muskat beli Gelber Muscateller, Muskat zuti, Muskat

rumeni
Muskat Hamburg Mouscat Hamburg, Moscato di Amburgo
Moslavac Furmint, Sipon
Laski rizling Grasevina
Rizling rajnski Weisser Riesling, Riesling renano, Riesling

White, Rajnski rizling, Renski rizling
Rizvanac Müller Thurgau, Rizvaner, Rizvanec
Rkaciteli Rkaciteli beli
Plovdina Slankamenka crvena
Prokupac Procupac crni, Kamenicarka, Rskavac
Portugizac Portugieser Blauer, Portugizac crni, Portugizac

rani
Semijon Semillon blanc, Semillon white, Semijon bel
Skadarka Kadarka, Gamza
Silvanac zeleni Silvaner vert, Silvaner
Smederevka Smederevka bela, Belina, Dimjat
Sovinjon Sauvignon blanc, Sauvignon white,

Sovinjon beli
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,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

Sardone Chardonnay
Sasla bela Chasselas blanc, Chasselas white,

Weisser Gutedel, Plemenka
Tamjanika bela Tamjanika
Traminac crveni Sauvignon rose, Roter Traminer,

Traminer red
Traminac mirisavi Gewürztraminer, Traminer aromatico,

Traminac sivi
Vranac Vranac crnogorski, Vranac, Prhljavac
Zacinak Zacinjak, Krajinsko crno
Zametna crnina Kölner blauer, Zametovka, Kavcina
Zupski bojadiser -
Zupljanka -
Zilavka Zilavka�

4. á eftir lið 34. bætist við liðurinn ,,35. SIMBABVE�:

,,Skrá yfir afbrigði sem eru Viðurkennd samheiti

viðurkennd í bandalaginu

,,35. SIMBABVE
Chardonnay
Chenin Blanc
Cinsault
Clairette Blanche
Colombar
Gewürztraminer
Merlot
Pinotage
Pinot Noir
Sauvignon Blanc
Shiraz
Weisser Riesling�


