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 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 160/2000 2001/EES/46/60 

frá 24. janúar 2000 

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 vínmarkaðar-
ins (1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) 
nr. 1677/1999 (2), einkum 5. mgr. 72. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

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

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE)  
nr. 3201/90 (5), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1470/1999 (6), er mælt fyrir um 
nákvæmar reglur um lýsingu og kynningu á vínum og 
þrúgusafa. 

3) Moldavía hefur óskað eftir að ákvæði verði sett um að 
vín sem upprunnin eru í landinu beri heiti tveggja 
vínviðarafbrigða sem eru á listanum í IV. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 3201/90. Á þessa beiðni skal 
fallist með því skilyrði að viðkomandi vín séu ein-
göngu búin til úr þessum afbrigðum. 

4) Ástralía, Bandaríki Norður-Ameríku, Ungverjaland og  
Lýðveldið Úkraína hafa óskað eftir að skrám þeirra 
yfir vínviðarafbrigði og samheiti í IV. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 3201/90 verði breytt. Rétt er að 
fallast á þessa beiðni. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar um 
vín. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr. 

1. Í a-lið 2. mgr. 13. gr. reglugerðar (EBE) nr. 3201/90 
bætist heitið „Moldavía“ við á eftir „Úrúgvæ“. 

2. Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 3201/90 
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 24. janúar 2000.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER 

framkvæmdastjóri. 

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 19, 25.1.2000, bls. 19, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2000 frá 2. október 2000 
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á sérstökum 
sviðum utan marka fjórþætta frelsisins. Sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 59, 14.12.2000, bls. 25. 

(1) Stjtíð. EB L 84, 27.3.1987, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 199, 30.7.1999, bls. 8. 
(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 170, 6.7.1999, bls. 16. 
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VIÐAUKI 

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

1. Í lið „4. ÁSTRALÍA“ bætist við eftirfarandi heiti afbrigða: 

„Chambourcin.“ 

2. Í lið „10. BANDARÍKI NORÐUR-AMERÍKU“: 

1. eftirfarandi heiti afbrigða falli niður í a-lið og bætist við í b-lið í stafrófsröð: 

„Royalty 

Rubired 

Salvador“; 

2. í a-lið: 

a) í dálkinum með fyrirsögninni „Skrá yfir viðurkennd afbrigði í bandalaginu“ falli niður orðin „Alicante 
Ganzin“; 

b) orðið „Grenach“ falli brott úr dálkinum með fyrirsögninni „Viðurkennd samheiti“ og bætist við í 
dálkinum með fyrirsögninni „Skrá yfir viðurkennd afbrigði í bandalaginu“. 

3. Í lið „11. UNGVERJALAND“: 

a)  bætist eftirfarandi heiti afbrigða og samheiti við: 

Skrá yfir viðurkennd afbrigði í bandalaginu Viðurkennd samheiti 

„Pinot Blanc Weißburgunder, Fehèr Burgundi 

Juhgark Lammer Schwarz“ 

Karát  

Kunleàny  

Pozsonyi Jeher  

Sauvignon blanc  

Semillon  

b) eftirfarandi heiti afbrigða og samheiti falli niður: 

Skrá yfir viðurkennd afbrigði í bandalaginu Viðurkennd samheiti 

„Fehèr Burgundi Weißburgunder“ 

4. Í lið „26. ÚKRAÍNA“ bætist eftirfarandi heiti afbrigðis við: 

„Odessa Black“(1). 

(1) Samkvæmt upplýsingum frá yfirvöldum í Úkraínu fæst afbrigðið „Odessa Black“ með kynblöndun „Alicante Bouschet“ og 
„Cabernet Sauvignon“. 


