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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 316/2004                    2008/EES/68/51 

frá 20 febrúar 2004 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 753/2002 um tilteknar reglur við beitingu reglugerðar ráðsins 
 (EB) nr. 1493/1999 að því er varðar lýsingu, heiti, framsetningu og vernd tiltekinna vínafurða (*) 

FRAMKVÆMDAST EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1493/1999 frá 
17. maí 1999 um sameiginlega skipulagningu vínmarkaðar-
ins (1), einkum 53. gr. og b-lið 80. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Eftir að reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 753/2002 (2) var samþykkt fundust nokkrar tækni-
legar villur sem ber að leiðrétta. Til glöggvunar og 
samræmingar skal einnig umraða nokkrum ákvæðum 
reglugerðarinnar. 

2) Alþjóðaviðskiptastofnuninni var tilkynnt um reglugerð 
(EB) nr. 753/2002. Nokkur þriðju lönd, sem eru vínfram-
leiðendur, settu fyrirvara um textann. Á grundvelli þess 
voru tveir viðræðufundir haldnir í Genf, til að útskýra 
hinar nýju reglur um merkingar og hlýða á áhyggjuefni 
þriðju landa. 

3) Með hliðsjón af kröfum þriðju landa skal gera nokkrar 
breytingar á reglugerð (EB) nr. 753/2002. Þær felast m.a. 
í því að þriðju lönd fái að nota tiltekin hefðbundin heiti, 
að því tilskildu að þau uppfylli skilyrði sem eru jafngild 
þeim sem krafist er af aðildarríkjunum. Enn fremur, þar 
sem ýmis þriðju lönd búa ekki yfir miðstýrðu regluverki 
í sama mæli og Bandalagið, skal breyta sumum kröf-
unum en um leið tryggja að þær reglur séu áfram 
bindandi. 

4) Þar sem ómögulegt er að ljúka ferlinu fyrir samþykkt 
þessar ráðstöfunar fyrir 1. febrúar 2004 skal framlengja 
frestinn, sem mælt er um fyrir í 47. gr., til 15. mars 2004. 

5) Breyta ber reglugerð (EB) nr. 753/2002 til samræmis við 
það. 

6) Stjórnarnefndin um vín hefur ekki skilað áliti innan 
þeirra tímamarka sem formaðurinn setti. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 55, 24.2.2004, bls. 16. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2006 frá 2. júní 2006 um 
breytingu á bókun 47 við EES-samninginn, um afnám tæknilegra hindrana í 
viðskiptum með vín, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 44, 7.9.2006, bls. 39. 

(1) Stjtíð. EB L 179, 14.7.1999, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1795/2003 (Stjtíð. ESB L 262, 
14.10.2003, bls. 13). 

(2) Stjtíð. EB L 118, 4.5.2002, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 
reglugerð (EB) nr. 1205/2003 (Stjtíð. ESB L 168, 5.7.2003, bls. 13). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 753/2002 er hér með breytt sem hér segir: 

1. Í stað annars málsliðar í 1. mgr. 5. gr. komi eftirfarandi: 

„Enn fremur mega hlutaðeigandi aðildarríki veita sérstakar 
undanþágur fyrir tiltekin gæðavín f.t.h. og gæðafreyðivín 
f.t.h., eins og um getur í 29. gr. sem þroskast lengi á flösku 
fyrir sölu, að því tilskildu að þau mæli fyrir um eftirlits-
kröfur og reglur um dreifingu umræddra vara. 

Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
eftirlitskröfur sem þau hafa mælt fyrir um.“, 

2. Í 9. gr. falli 4. og 5. mgr. brott. 

3. Í stað b-liðar 1. mgr. 12. gr. komi eftirfarandi: 

„b) heiti sem ekki eru skilgreind í reglum Bandalagsins en 
sem njóta lögverndar í aðildarríkinu eða samræmast 
reglum sem gilda um vínframleiðendur í hlutaðeigandi 
þriðja landi, þ.m.t. reglur sem atvinnugreinasamtök 
hafa sett, að því tilskildu að tilkynnt sé um þau til fram-
kvæmdastjórnarinnar sem skal gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að heitin séu birt.“. 

4. Ákvæðum 24. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað inngangssetningarinnar í 5. mgr. komi eftir-
farandi: 

„Til að öðlast rétt á því að vera skráð í III. viðauka 
verður hefðbundið heiti að:“, 

b) 6. mgr. falli brott, 

c) 8. mgr. falli brott. 

5. Í stað þriðju málsgreinar 28. gr. komi eftirfarandi: 

„Þó er í reglunum, sem um getur í annarri málsgrein, 
heimilt að leyfa notkun á heitinu „...“ (hefðbundið heiti) 
samhliða „…“ (retsina) án þess að það tengist endilega 
tiltekinni landfræðilegri merkingu.“. 
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6. Ákvæðum 29. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í stað d-liðar 1. mgr. komi eftirfarandi: 

„d) fyrir Spán: 

— „Denominación de origen“, „Denominación de 
origen calificada“, „D.O.“, „D.O.Ca“, „vino de 
calidad con indicación geográfica“, „vino de pago“ 
og „vino de pago calificado“, 

þessi heiti verða þó að koma fram á merkimiðanum 
næst fyrir neðan heiti tilgreinds héraðs, 

— „vino generoso“, „vino generoso de licor“, „vino 
dulce natural“,“ 

b) í stað síðasta undirliðar h-liðar 1. mgr. komi 
eftirfarandi: 

„— „Districtus Austriae Controllatus“ eða „DAC“,“  

c) í stað c-liðar 2. mgr. komi eftirfarandi: 

„c) fyrir Spán: 

— „Denominación de origen“ og „Denominación 
de origen calificada“; „D.O.“, „D.O.Ca“, „vino 
de calidad con indicación geográfica“, „vino de 
pago“ og „vino de pago calificado“. 

Þessi heiti verða þó að koma fram á 
merkimiðanum næst fyrir neðan heiti tilgreinds 
héraðs,“. 

7. Ákvæðum 31. gr. er breytt sem hér segir: 

a) í b-lið annarrar undirgreinar 3. mgr. komi „31. ágúst 
2005“ í stað „31. ágúst 2003“, 

b) í þriðju undirgrein 3. mgr. komi „31. ágúst 2005“ í stað 
„31. ágúst 2003“. 

8. Ákvæðum 34. gr. er breytt sem hér segir: 

a) 1. mgr. breytist sem hér segir: 

i. í stað a-liðar fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„a) nafni, heimilisfangi og starfsheiti eins eða fleiri 
aðila sem taka þátt í markaðssetningu, að því 
tilskildu að notkunarskilyrði séu í samræmi við 
reglur um vínframleiðendur í hlutaðeigandi 
þriðja landi, þ.m.t. reglur sem atvinnugreina-
samtök hafa sett,“, 

ii. í stað c-liðar fyrstu undirgreinar komi eftirfarandi: 

„c) tilteknum lit, að því tilskildu að notkunar-
skilyrði séu í samræmi við reglur um vínfram-
leiðendur í hlutaðeigandi þriðja landi, þ.m.t. 
reglur sem atvinnugreinasamtök hafa sett.“, 

iii. í stað annarrar undirgreinar komi eftirfarandi: 

„Þegar um er að ræða líkjörvín, hálffreyðandi vín, 
loftblönduð hálffreyðandi vín og vörur í II. bálki, 
sem eru framleiddar í þriðju löndum, er heimilt að 
nota upplýsingar sem fram koma í b-lið fyrstu 
undirgreinar, að því tilskildu að notkunarskilyrði 
séu í samræmi við reglur um vínframleiðendur í 
hlutaðeigandi þriðja landi, þ.m.t. reglur sem 
atvinnugreinasamtök hafa sett.“, 

b) eftirfarandi 3. mgr. bætist við: 

„3. Þrátt fyrir 1.–3. mgr. 9. gr. má nota tilteknar gerðir 
af flöskum, sem skráðar eru í I. viðauka, fyrir fram-
setningu á vínum sem eru upprunnin í þriðju löndum, 
að því tilskildu: 

a) að þessi lönd hafi lagt fram rökstudda beiðni til 
framkvæmdastjórnarinnar og 

b) að kröfur, sem teljast jafngildar þeim sem eru settar 
fram í 2. og 3. mgr. 9. gr., hafi verið uppfylltar. 

Í fyrsta viðauka er að finn skrá yfir þau þriðju lönd 
sem er heimilað að nota hverja gerð af flösku ásamt 
reglum um notkun þeirra. 

Sumar gerðir af flöskum, sem hefð er fyrir að nota í 
þriðju löndum en eru ekki taldar upp í I. viðauka, 
geta, í tengslum við markaðssetningu í Banda-
laginu, ef gagnkvæmt fyrirkomulag er í gildi, notið 
þeirrar verndar sem mælt er fyrir um í þessari grein 
fyrir þá gerð af flösku. 

Fyrsta undirgrein skal koma til framkvæmda með 
samkomulagi við hlutaðeigandi þriðju lönd, sam-
kvæmt þeirri aðferð sem mælt er fyrir um í 133. gr. 
sáttmálans.“, 

c) Eftirfarandi 4. mgr. bætist við: 

„4. Ákvæði 1. mgr. 37. gr. gilda, að breyttu breyt-
anda, um þrúgumust í gerjun sem ætlað er beint til 
neyslu með landfræðilegum merkingum og víni úr 
ofþroskuðum þrúgum með landfræðilegum merk-
ingum.“, 

d) eftirfarandi 5. mgr. bætist við: 

„5. Ákvæði 2., 3., 4. og 6. gr., c-liðar 7. gr., 8. og 
12. gr. og a-, b- og c-liða 1. mgr. 14. gr. gilda, að 
breyttu breytanda.“ 

9. Ákvæðum 36. gr. er breytt sem hér segir: 

a) þriðja undirgrein 3. mgr. falli brott, 

b) í stað 4. og 5. mgr. komi eftirfarandi: 

„4. Ekki er heimilt að nota landfræðilegar merkingar, 
sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., ef þær gefa almenningi 
villandi hugmynd um að vörurnar séu upprunnar á öðru 
yfirráðasvæði þrátt fyrir að þær séu réttar á því 
yfirráðasvæði, héraði eða svæði þar sem vörurnar eru 
upprunnar.  
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5. Heimilt er að nota landfræðilega merkingu þriðja 
lands, sem um getur í 1. og 2. mgr., við merkingu á 
innfluttu víni jafnvel þótt aðeins 85% af umræddu víni 
sé fengið úr þrúgum tíndum á því framleiðslusvæði 
sem það dregur nafn sitt af.“. 

10. Ákvæðum 37. gr. er breytt sem hér segir: 

a) 1. mgr. breytist sem hér segir: 

i. Eftirfarandi komi í stað inngangssetningarinnar: 

„1. Heimilt er, að því er varðar 2. lið B-þáttar 
VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1493/1999, að 
bæta eftirfarandi við á merkimiða á vín, upprunnin 
í þriðju löndum, (að undanskildum freyðivínum, 
loftblönduðum freyðivínum og loftblönduðum hálf-
freyðandi vínum en að meðtöldum vínum úr 
ofþroskuðum þrúgum) og þrúgumust í gerjun, 
framleitt í þriðju löndum til beinnar neyslu, með 
landfræðilegum merkingum í samræmi við 36. 
gr.:“, 

ii. í stað a-liðar komi eftirfarandi: 

„a) árgangi; þetta er heimilt að því tilskildu að 
notkunarskilyrði séu í samræmi við reglur um 
vínframleiðendur í hlutaðeigandi þriðja landi, 
þ.m.t. reglur sem atvinnugreinasamtök hafa 
sett, og a.m.k. 85% af þrúgunum, sem notaðar 
eru til framleiðslu á víninu, séu tíndar á 
umræddu ári, að undanskildu því afurðamagni 
sem notað er til sætunar.  

 Á vínum, sem hefð er fyrir að framleiða úr 
þrúgum sem tíndar eru að vetri, skal frekar 
koma fram markaðsárið heldur en 
árgangurinn.“, 

iii. í stað i. liðar b-liðar komi eftirfarandi: 

„i. að notkunarskilyrði séu í samræmi við reglur 
um vínframleiðendur í hlutaðeigandi þriðja 
landi, þ.m.t. reglur sem atvinnugreinasamtök 
hafa sett,“, 

iv. í stað d-, e- og f-liða komi eftirfarandi: 

„d) upplýsingum um framleiðsluaðferð, að því 
tilskildu að notkunarskilyrði séu í samræmi við 
reglur um vínframleiðendur í hlutaðeigandi 
þriðja landi, þ.m.t. reglur sem atvinnugreina-
samtök hafa sett, 

e) þegar um er að ræða vín frá þriðju löndum og 
þrúgumust í gerjun frá þriðju löndum til 
beinnar neyslu, frekari hefðbundnum 
sérheitum: 

i. öðrum en þeim sem skráð eru í III. viðauka, 
í samræmi við reglur um vínframleiðendur í 

hlutaðeigandi þriðja landi, þ.m.t. reglur sem 
atvinnugreinasamtök hafa sett, og 

ii. skráðum í III. viðauka, að því tilskildu að 
notkunarskilyrði séu í samræmi við reglur 
um vínframleiðendur í hlutaðeigandi þriðja 
landi, þ.m.t. reglur sem atvinnugreina-
samtök hafa sett, og standist eftirfarandi 
kröfur: 

— að löndin hafi lagt rökstudda beiðni til 
framkvæmdastjórnarinnar og sent henni 
viðeigandi reglur er réttlæta 
viðurkenningu á hefðbundnum 
sérheitum, 

— að þau sjálf séu sértæk, 

— að þau séu nægilega sérkennandi 
og/eða hafi náð markaðsfestu í 
hlutaðeigandi þriðja landi, 

— að þau hafi verið notuð samkvæmt hefð 
í að minnsta kosti 10 ár í viðkomandi 
þriðja landi, 

— að þau séu notuð fyrir eina eða fleiri 
tegundir af víni í viðkomandi þriðja 
landi, 

— að reglurnar sem þriðju löndin setja 
villi ekki um fyrir neytendum að því er 
varðar sérheitið. 

Auk þess er heimilt að nota sum 
hefðbundin sérheiti, sem skráð eru í 
III. viðauka, á merkimiðum vína, sem bera 
landfræðilega merkingu og eru upprunnin í 
þriðju löndum, á tungumáli þriðja landsins 
sem er upprunaland eða á öðru tungumáli, 
þar sem hefð er fyrir notkun annars 
tungumáls en opinbers tungumáls landsins í 
tengslum við hefðbundin sérheiti ef kveðið 
er á um notkun tungumálsins í löggjöf 
hlutaðeigandi þriðja lands og tungumálið 
hefur verið samfellt í notkun að því er 
varðar hið hefðbundna sérheiti í a.m.k. 
25 ár. 

Ákvæði 23. gr. og 24. gr (2. mgr., 3. mgr., 
annar undirliður 4. mgr. og c-liður 6. mgr.) 
gilda, að breyttu breytanda. 

Fyrir hvert hefðbundið sérheiti, sem um 
getur í ii. lið, eru hlutaðeigandi lönd skráð í 
III. viðauka,
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f) heiti fyrirtækis, að því tilskildu að notkunar-
skilyrði séu í samræmi við reglur um vínfram-
leiðendur í hlutaðeigandi þriðja landi, þ.m.t. 
reglur sem atvinnugreinasamtök hafa sett. 
Ákvæði 1. mgr. 25. gr. gildir, að breyttu breyt-
anda.“, 

v. í stað inngangssetningarinnar í g-lið komi 
eftirfarandi: 

„upplýsingum um átöppun, að því tilskildu að 
notkunarskilyrði séu í samræmi við reglur um vín-
framleiðendur í hlutaðeigandi þriðja landi, þ.m.t. 
reglur sem atvinnugreinasamtök hafa sett,“  

b) 3. mgr. falli brott. 

11. Í V. bálki bætist við eftirfarandi 37. gr. a og 37. gr. b: 

„37. gr. a 

„Atvinnugreinasamtök”: samtök framleiðanda eða félag 
samtaka framleiðanda, sem hafa samþykkt sömu reglur og 
starfa á tilteknu vínræktarsvæði, ef a.m.k. tveir þriðju 
framleiðanda á hinu tilgreinda svæði, sem félagið starfar á, 
eiga aðild að því og félagið stendur fyrir a.m.k. tvo þriðju 
af framleiðslu héraðsins. 

Hlutaðeigandi þriðju lönd skulu senda framkvæmda-
stjórninni fyrirframtilkynningar um reglurnar sem um getur 
i 1. mgr. 12. gr., 1. mgr. 34. gr. og 1. mgr. 37. gr. Þriðju 
lönd skulu einnig senda skrá yfir atvinnugreinasamtök með 
ítarlegum upplýsingum um aðila, eins og segir í 
IX. viðauka. 

Framkvæmdastjórnin skal gera allar viðeigandi ráðstafanir 
til að tryggja að þessar ráðstafanir séu birtar.“, 

„37. gr. b 

Líkjörvín, hálffreyðandi vín, loftblönduð hálffreyðandi 
vín, freyðivín 

1. Á merkimiðum líkjörvína, hálffreyðandi vína og 
loftblandaðra hálffreyðandi vína skal, að því er varðar 4. lið 
A-þáttar VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1493/1999, 
koma fram, til viðbótar við lögboðnar upplýsingar sem um 
getur í 1. lið A-þáttar þess viðauka, innflytjandi, eða, ef 
víninu hefur verið átappað í Bandalaginu, átappari. 

Þegar um er að ræða upplýsingarnar, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, gildir a-liður 1. mgr. 34. gr., að breyttu breyt-
anda, um vörur framleiddar í þriðju löndum. 

Ákvæði 2. mgr. 38. gr. gildir, að breyttu breytanda. 

2. Þrátt fyrir 3. lið C-þáttar VII. viðauka við reglugerð 
(EB) nr. 1493/1999 er heimilt að vín frá þriðju löndum beri 
heitin „líkjörvín“, „hálffreyðandi vín“ og „loftblandað hálf-
freyðandi vín“ ef þau uppfylla kröfurnar sem settar eru 

fram í d-, g- og h-lið, eftir því sem við á, í XI. viðauka við 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 883/2001 (*). 

3. Freyðivín sem upprunnin eru í þriðja landi, eins og um 
getur í þriðja undirlið 1. liðar E-þáttar VIII. viðauka við 
reglugerð (EBE) nr. 1493/1999, skulu vera eins og skráð 
eru í VIII. viðauka við þessa reglugerð. 

 

(*) Stjtíð. EB L 128, 10.5.2001, bls. 1.“ 

12. Í stað 1. mgr. 38. gr. komi eftirfarandi: 

„1. Á merkimiðum líkjörvína, hálffreyðandi vína og loft-
blandaðra hálffreyðandi vína skal, að því er varðar 4. lið A-
þáttar VII. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1493/1999, 
koma fram, til viðbótar við lögboðnar upplýsingar sem um 
getur í 1. lið A-þáttar þess viðauka, nafn eða firmanafn og 
staðbundið stjórnsýslusvæði aðildarríkis átappara eða, að 
því er varðar ílát með meira en 60 lítra nafnrúmmál, 
sendanda. Þegar um er að ræða hálffreyðandi vín er heimilt 
að setja nafn vínframleiðanda í stað nafns átappara.  

Þegar um er að ræða upplýsingarnar, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, gildir 15. gr. að breyttu breytanda um vörur sem 
eru framleiddar í Bandalaginu.“ 

13. Ákvæði 40. gr. falli brott. 

14. Ákvæði 44. gr. falli brott. 

15. Í stað 46. gr. komi eftirfarandi: 

„46. gr. 

„Pinot“ vínviðaryrki  

Þegar um er að ræða freyðivín, gæðafreyðivín eða 
gæðafreyðivín f.t.h. er heimilt að setja samheitið „Pinot“ í 
staðinn fyrir yrkisheitin sem eru notuð sem viðbót við 
vörulýsingu, nánar tiltekið „Pinot blanc“, „Pinot noir“ eða 
„Pinot gris“ og jafngild heiti á öðrum tungumálum Banda-
lagsins.“ 

16. í stað annarrar undirgreinar 1. mgr. 47. gr. komi 
eftirfarandi: 

„Heimilt er að nota merkimiða og neytendaumbúðir með 
upplýsingum sem eru prentaðar í samræmi við ákvæði sem 
gilda fram að gildistöku þessarar reglugerðar, til 15. mars 
2004.“ 

17. Í stað II. viðauka komi I. viðauki við þessa reglugerð. 

18. Í stað III. viðauka komi II. viðauki við þessa reglugerð. 

19. Ákvæði III. viðauka við þessa reglugerð bætist við sem 
IX. viðauki.  
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2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda 1. febrúar 2004. 

 

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

 

Gjört í Brussel 20. febrúar 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Franz FISCHLER  

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 

„II. VIÐAUKI 
 

Skrá yfir vínviðaryrki og samheiti þeirra, sem innihalda landfræðilega merkingu(1) og mega koma fram á merkimiðum vína í 
samræmi við 2. mgr. 19. gr. (*) 

 

 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis eða eitt af samheitum þess (2) 

1 Agiorgitiko Grikklando 

2 Aglianico Ítalíao, Grikklando 

3 Aglianicone Ítalíao 

4 Alicante Bouschet Grikklando, Ítalía*o, Portúgalo, Alsíro, Túniso, Bandaríkino 

Ath.: Ekki er heimilt að nota heitið „Alicante“ eitt og sér sem heiti á 
víni 

5 Alicante Branco Portúgalo 

6 Alicante Henri Bouschet Frakklando, Serbía og Svartfjallaland (8) 

7 Alicante Ítalíao 

8 Alikant Buse Serbía og Svartfjallaland (6) 

9 Auxerrois Suður-Afríkao, Ástralíao, Kanadao, Svisso, Belgíao, Þýskalando, 
Frakklando, Lúxemborgo, Hollando, Breska konungsríkiðo 

10 Banatski rizling Serbía og Svartfjallaland (Kreaca)o 

11 Barbera Bianca Ítalíao 

12 Barbera Suður-Afríkao, Argentínao, Ástralíao, Króatíao, Mexíkóo, 
Slóveníao, Úrúgvæo, Bandaríkino, Grikklando, Ítalíao 

13 Barbera Sarda Ítalíao 

14 Blauburgunder Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (18-28-97), Austurríki (15-
18), Kanada (18-97) (Pinot noir), Síle (18-97) (Pinot noir), Ítalía 
(Pinot nero — 18-97) 

15 Blauer Burgunder Austurríki (14-18), Serbía og Svartfjallaland (25-97), Sviss (Pinot 
noir) 

16 Blauer Frühburgunder Þýskaland (51) 

17 Blauer Limberger Þýskaland (Lemberger) (19), Rúmenía (56)(64) (Kekfrankos) 

18 Blauer Spätburgunder Þýskaland (97), Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (14-28-
97), Austurríki (14-15), Búlgaría (96) (Pinot noir), Kanada (14-97) 
(Pinot noir), Síle (14-97) (Pinot noir), Rúmenía (97) (Pinot noir, 
Modri pinot), Ítalía (14-97) (Pinot nero) 

19 Blaufränkisch Tékklando (50), Austurríkio, Þýskaland, Slóvenía (Modra 
frankinja, Frankinja) 

20 Borba Spánno 

21 Bosco Ítalíao 

22 Bragão Portúgalo 

23 Burgundac beli Serbía og Svartfjallaland (121) 

24 Burgundac Crni Króatíao (Pinot Crni) 
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 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis eða eitt af samheitum þess (2) 

25 Burgundac crni Serbía og Svartfjallaland (15-99) 

26 Burgundac sivi Króatíao (Pinot sivi), Serbía og Svartfjallalando 

27 Burgundec bel Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíuo 

28 Burgundec crn Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (14-18-97) 

29 Burgundec siv Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíuo 

30 Calabrese Ítalía (75) 

31 Campanário Portúgalo 

32 Canari Argentínao 

33 Carignan Blanc Frakklando 

34 Carignan Suður-Afríkao, Argentínao, Ástralía (36), Síle (36), Króatíao, 
Ísraelo, Marokkóo, Nýja-Sjálando, Túniso, Grikklando, 
Frakklando, Portúgalo 

35 Carignan Noir Kýpuro 

36 Carignane Ástralía (34), Síle (34), Mexíkó, Tyrkland, Bandaríkin 

37 Carignano Ítalíao 

38 Chardonnay Suður-Afríkao, Argentína (79), Ástralía (79), Búlgaríao, Kanada 
(79), Svisso, Síle (79), Tékklando, Króatíao, Ungverjaland (39), 
Indland, Ísraelo, Moldavíao, Mexíkó (79), Nýja-Sjáland (79), 
Rúmeníao, Rússlando, San Marínóo, Slóvakíao, Slóveníao, 
Túniso, Bandaríkin (79), Úrúgvæo, Serbía og Svartfjallaland 
(Sardone), Zimbabweo, Þýskaland, Frakkland, Grikkland (79), 
Ítalía (79), Lúxemborg (79), Holland (79), Breska konungsríkið, 
Spánn, Portúgal, Austurríkio, Belgía (79) 

39 Chardonnay Blanc Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (Sardone), Ungverjaland 
(38) 

40 Chardonnay Musqué Kanadao 

41 Chelva Spánno 

42 Corinto Nero Ítalíao 

43 Cserszegi fűszeres Ungverjalando 

44 Děvín Tékklando 

45 Dornfelder Kanadao, Þýskalando, Hollando, Breska konungsríkiðo, Belgíao 

46 Durasa Ítalíao 

47 Early Burgundy Bandaríkino 

48 Fehér Burgundi, Burgundi Ungverjaland (118) (Pinot blanc) 

49 Findling Þýskalando, Breska konungsríkiðo 
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 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis eða eitt af samheitum þess (2) 

50 Frankovka Tékklando (19) 

51 Frühburgunder Þýskaland (16), Hollando 

52 Graciosa Portúgalo 

53 Grauburgunder Þýskaland (Ruländer -54), Búlgaría (Pinot gris), Ungverjaland 
(Szũrkebarát)o, Rúmenía (54) (Pinot gris) 

54 Grauer Burgunder Kanada, Rúmenía (53) (Pinot gris), Þýskaland (Ruländer -53), 
Austurríki (Pinot gris) 

55 Grossburgunder Rúmenía (17) (63) (Kekfrankos) 

56 Iona Bandaríkino 

57 Izsáki Ungverjalando 

58 Kanzler Breska konungsríkiðo 

59 Kardinal Þýskalando, Búlgaríao 

60 Kisburgundi kék Ungverjaland (97) (Pinot noir) 

61 Korinthiaki Grikklando 

62 Leira Portúgalo 

63 Limberger Kanada (Lemberger), Nýja-Sjálando, Rúmenía (17) (55) 
(Kekfrankos), Belgíao 

64 Limnio Grikklando 

65 Maceratino Ítalíao 

66 Monemvasia Grikkland (Monovasia) 

67 Montepulciano Ítalíao 

68 Moslavac Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (70) (Sipon), Serbía og 
Svartfjallalando 

69 Mosler Slóvenía (Šipon ) 

70 Mozler Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (68) (Sipon) 

71 Mouratón Spánno 

72 Müller-Thurgau Suður-Afríkao, Austurríkio, Þýskaland (Rivaner), Kanada, 
Króatíao* (Rizvanac), Ungverjalando, Serbía og Svartfjallalando 
(Rizvanac), Tékklando, Slóvakíao, Slóveníao (Rizvanac), Svisso, 
Lúxemborgo (Rivaner), Hollando, Ítalíao, Belgíao, Frakklando, 
Breska konungsríkið (Rivaner), Ástralíao, Búlgaríao, 
Bandaríkino, Nýja-Sjálando, Portúgal 
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 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis or eitt af samheitum þess (2) 

73 Muškát moravský Tékklando, Slóvakía 

74 Nagyburgundi Ungverjaland (Kekfrankos)o 

75 Nero d'Avola Ítalía (30) 

76 Olivella nera Ítalíao 

77 Orange Muscat Ástralíao, Bandaríkino 

78 Pau Ferro Portúgalo 

79 Pinot Chardonnay Argentína (38), Ástralía (38), Kanada (38), Síle (38), Mexíkó (38), 
Nýja-Sjáland (38), Bandaríkin (38), Tyrklando, Belgía (38), 
Grikkland (38), Holland, Ítalía (38) 

80 Portoghese Ítalíao 

81 Pozsonyi Ungverjaland (82) 

82 Pozsonyi Fehér Ungverjaland (81) 

83 Rajnai rizling Ungverjaland (86) 

84 Rajnski rizling Serbía og Svartfjallaland (85-88-91) 

85 Renski rizling Serbía og Svartfjallaland (84-89-92), Slóveníao 

86 Rheinriesling Búlgaría (Nemkti riesling)o, Austurríki (Weißer Riesling, 
Riesling), Þýskaland (88) (Weißer Riesling ), Ungverjaland (83), 
Tékkland (94), Ítalía (88), Grikkland (Riesling), Portúgal 

87 Rhine Riesling Suður-Afríka (Weißer riesling )o, Ástralía (Riesling)o, Síle (89) 
(Riesling), Moldavíao (White riesling), Nýja-Sjálando (Riesling) 

88 Riesling renano Þýskaland (86) (Weißer Riesling), Serbía og Svartfjallaland (84-
86-91), Ítalía (86) 

89 Riesling Renano Síle (87) (Riesling) 

90 Riminèse Frakklando 

91 Rizling rajnski Serbía og Svartfjallaland (84-85-88) 

92 Rizling Rajnski Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíuo, Króatíao 

93 Ryzling rýnsky Slóvakíao 

94 Ryzlink rýnský Tékkland (86) 

95 Santareno Portúgalo 

96 Sciaccarello Frakklando 

97 Spätburgunder Makedónía, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu (14-18-28), Serbía og 
Svartfjallaland (16-25), Búlgaría (19) (Pinot noir), Kanada (14-18) 
(Pinot noir), Síle (Pinot noir-14-18), Ungverjaland (60) (Pinot 
noir), Moldavía (Pinot noir)o, Rúmenía (18) (Pinot noir), Ítalía 
(Pinot nero-14-18), Breska konungsríkið, Þýskaland (18) 
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 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis eða eitt af samheitum þess (2) 

98 Štajerska Belina Króatíao (Ranfol), Slóvenía (Ranfol)o 

99 Subirat Spánno (Malvasía Riojana) 

100 Terrantez do Pico Portúgalo 

101 Tintilla de Rota Spánno 

102 Tinto de Pegões Portúgalo 

103 Tocai friulano Ítalía (104) 

Athugið: Eingöngu má nota heitið „Tocai friulano“ fyrir gæðavín 
f.t.h., sem eru upprunnin í héruðunum Veneto og Friuli, á 
aðlögunartímabili sem lýkur 31. mars 2007. 

104 Tocai Italico Ítalía (103) 

Athugið: Eingöngu má nota samheitið „Tocai italico“ fyrir 
gæðavín f.t.h., sem eru upprunnin í héruðunum Veneto 
og Friuli, á aðlögunartímabili sem lýkur 31. mars 2007. 

105 Tokay Pinot gris Frakkland (Pinot gris) 

Athugið: Eingöngu má nota samheitið „Tokay Pinot gris“ fyrir 
gæðavín f.t.h., sem eru upprunnin í umdæmunum Bas-
Rhin og Haut-Rhin, á aðlögunartímabili sem lýkur 31. 
mars 2007. 

106 Torrontés riojano Argentínao 

107 Trebbiano Suður-Afríka (Ugni blanc)o, Argentína (Ugni blanc)o, Ástralíao, 
Kanadao, Kýpur (Ugni blanc)o, Króatíao, Úrúgvæo, Bandaríkin, 
Ísrael (Ugni blanc), Ítalía 

108 Trebbiano Giallo Ítalíao 

109 Trigueira Portúgal 

110 Verdea Ítalíao 

111 Verdeca Ítalía 

112 Verdelho Suður-Afríkao, Argentína, Ástralía, Nýja-Sjáland, Bandaríkin, 
Portúgal. 

113 Verdelho Roxo Portúgalo 

114 Verdelho Tinto Portúgalo 

115 Verdello Ítalíao 

116 Verdese Ítalíao 

117 Verdejo Spánn 
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 Heiti yrkis eða samheiti Lönd sem hafa heimild til að nota heiti yrkis eða eitt af samheitum þess (2) 

118 Weißburgunder Suður-Afríka (120) (Pinot blanc)o, Kanada (Pinot blanc), Síle 
(119) (Pinot blanca), Ungverjaland (48) (Pinot blanc), Þýskaland 
(119, 120), Austurríki (119), Breska konungsríkiðo, Slóvenía (119) 
(Beli pinot), Ítalía 

119 Weißer Burgunder Þýskaland (118, 120), Austurríki (118) (Pinot blanc), Síle (118) 
(Pinot blanca), Sviss (Pinot blanc)o, Slóvenía (118) (Beli pinot), 
Ítalía 

120 Weissburgunder Suður-Afríka (118), Þýskaland (118, 119), Breska konungsríkið, 
Ítalía 

121 Weisser Burgunder Serbía og Svartfjallaland (23) 

(*) Skýring: 

— heiti í svigum:  tilvísun til samheitis yrkisins  

— „0“:ekkert samheiti 

— feitletruð heiti: 2. dálkur: heiti vínviðaryrkis 
3. dálkur: land þar sem heitið svarar til yrkis og tilvísun til yrkisins 

— heiti sem eru ekki feitletruð 2. dálkur: samheiti vínviðaryrkis 
3. dálkur: heiti lands sem notar samheiti vínviðaryrkis 

(1) Þessi heiti yrkja og samheiti þeirra svara, annaðhvort í heild eða að hluta, í þýðingu eða sem lýsingarorð, til landfræðilegra merkinga sem 
eru notaðar til að lýsa víni. 

(2) Undanþágurnar, sem kveðið er á um í þessum viðauka, eru, að því er varðar hlutaðaðeigandi ríki, eingöngu heimilaðar þegar um er að 
ræða vín með landfræðilegar merkingar sem eru framleidd í stjórnsýslueiningunum þar sem framleiðsla á umræddu yrki er heimil þegar 
reglugerð þessi öðlast gildi og í samræmi við skilyrðin sem hlutaðeigandi ríki mæla fyrir um varðandi framleiðslu og framsetningu á 
þessum vínum.“ 
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II. VIÐAUKI 
 

„III.VIÐAUKI 
 

Skrá yfir hefðbundin heiti sem um getur í 24. gr. 
 

Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

ÞÝSKALAND      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Qualitätswein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Qualitätswein garantierten 
Ursprungs/Q.g.U 

Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Prou 
Prädikatswein 

Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Qualitätsschaumwein garantierten 
Ursprungs/Q.g.U 

Öll Gæðafreyðivín f.t.h. þýska   

Auslese Öll Gæðavín f.t.h. þýska  Sviss 

Beerenauslese Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Eiswein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Kabinett Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Spätlese Öll Gæðavín f.t.h. þýska  Sviss 

Trockenbeerenauslese Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Landwein Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

   

Frekari hefðbundin heiti      

Affentaler Altschweier, Bühl, 
Eisental, Neusatz/Bühl, 

Bühlertal, 
Neuweier/Baden-Baden 

Gæðavín f.t.h. þýska   

Badisch Rotgold Baden Gæðavín f.t.h. þýska   

Ehrentrudis Baden Gæðavín f.t.h. þýska   

Hock Rhein, Ahr, Hessische 
Bergstraße, Mittelrhein, 

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, 
Rheingau 

Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

Gæðavín f.t.h. 

þýska   

Klassik eða Classic Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, Pfalz, 
Rheingau 

Gæðavín f.t.h. þýska   

Moseltaler Mosel-Saar-Ruwer Gæðavín f.t.h. þýska   

Riesling-Hochgewächs Öll Gæðavín f.t.h. þýska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Schillerwein Württemberg Gæðavín f.t.h. þýska   

Weißherbst Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Winzersekt Öll Gæðafreyðivín f.t.h. þýska   

AUSTURRÍKI      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Qualitätswein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Qualitätswein besonderer Reife und 
Leseart eða Prädikatswein 

Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Qualitätswein mit staatlicher 
Prüfnummer 

Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Ausbruch eða Ausbruchwein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Auslese eða Auslesewein Öll Gæðavín f.t.h. þýska  Sviss 

Beerenauslese (wein) Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Eiswein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Kabinett eða Kabinettwein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Schilfwein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Spätlese eða Spätlesewein Öll Gæðavín f.t.h. þýska  Sviss 

Strohwein Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Trockenbeerenauslese Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Landwein Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

   

Frekari hefðbundin heiti      

Ausstich Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Auswahl Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Bergwein Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Klassik eða Classic Öll Gæðavín f.t.h. þýska   

Erste Wahl Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Hausmarke Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Heuriger Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Jubiläumswein Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Schilcher Steiermark Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska   

Sturm Öll Þrúgumust í gerjun með 
landfræðilegri merkingu 

þýska   

SPÁNN      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Denominacion de origen (DO) Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

spænska  Síle 

Denominacion de origen calificada 
(DOCa) 

Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

spænska   

Vino dulce natural Öll Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Vino generoso (2) Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska  Síle 

Vino generoso de licor (3) Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Vino de la Tierra Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

   

Frekari hefðbundin heiti      

Aloque DO Valdepeñas Gæðavín f.t.h. spænska   

Amontillado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla Moriles 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Añejo Öll Gæðavín f.t.h. 

Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

spænska   

Añejo DO Malaga Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Chacoli/Txakolina DO Chacoli de Bizkaia 

DO Chacoli de Getaria 

DO Chacoli de Alava 

Gæðavín f.t.h. spænska   

Clásico DO Abona 

DO El Hierro 

DO Lanzarote 

DO La Palma 

DO Tacoronte-Acentejo 

DO Tarragona 

DO Valle de Güimar 

DO Valle de la Orotava 

DO Ycoden-Daute-Isora 

Gæðavín f.t.h. spænska  Síle 
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Cream DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de Huelva 

Gæðalíkjörvín f.t.h. enska   

Criadera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de Huelva 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-
Sherry Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de Huelva 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Crianza Öll Gæðavín f.t.h. spænska   

Dorado DO Rueda 
DO Malaga 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Fino DO Montilla Moriles 
DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Fondillon DO Alicante Gæðavín f.t.h. spænska   

Gran Reserva Öll gæðavín f.t.h. 

Cava 

Gæðavín f.t.h. 

Gæðafreyðivín f.t.h. 

spænska 

spænska 

  

Lágrima DO Málaga Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Noble Öll Gæðavín f.t.h. 
Borðvín með 

landfræðilegri merkingu 

spænska   

Noble DO Málaga Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Oloroso DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla- Moriles 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Pajarete DO Málaga Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Pálido  DO Condado de Huelva 
DO Rueda 
DO Málaga 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda 
DO Montilla- Moriles 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Primero de cosecha DO Valencia Gæðavín f.t.h. spænska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Rancio Öll Gæðalíkjörvín f.t.h. 
Gæðavín f.t.h. 

spænska   

Raya DO Montilla-Moriles Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Reserva Öll Gæðavín f.t.h. spænska  Síle 

Sobremadre DO vinos de Madrid Gæðavín f.t.h. spænska   

Solera DDOO Jérez-Xerès-
Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda  
DO Montilla Moriles 

DO Málaga 
DO Condado de Huelva 

Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Superior Öll Gæðavín f.t.h. spænska  Suður-
Afríka 

Síle 

Trasañejo DO Málaga Gæðalíkjörvín f.t.h.  spænska   

Vino Maestro DO Málaga Gæðalíkjörvín f.t.h. spænska   

Vendimia inicial DO Utiel-Requena Gæðavín f.t.h. spænska   

Viejo Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 
Gæðalíkjörvín f.t.h. 

spænska   

Vino de tea DO La Palma Gæðavín f.t.h. spænska   

FRAKKLAND      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Appellation d'origine contrôlée Öll Gæðavín f.t.h., 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h., gæðafreyðivín f.t.h. 
og gæðalíkjörvín f.t.h. 

franska  Alsír 
Sviss 
Túnis 

Appellation contrôlée Öll Gæðavín f.t.h., 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h., gæðafreyðivín f.t.h. 
og gæðalíkjörvín f.t.h. 

   

Appellation d'origine Vin Délimité de 
qualité supérieure 

Öll Gæðavín f.t.h., 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h., gæðafreyðivín f.t.h. 
og gæðalíkjörvín f.t.h. 

franska   

Vin doux naturel AOC Banyuls, Banyuls 
Grand Cru, Muscat de 

Frontignan, Grand Rous-
sillon, Maury, Muscat de 

Beaume de Venise, 
Muscat du Cap Corse, 

Muscat de Lunel, Muscat 
de Mireval, Muscat de 

Rivesaltes, Muscat de St 
Jean de Minervois, 

Rasteau, Rive-saltes 

Gæðalíkjörvín f.t.h. franska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Vin de pays Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

franska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Frekari hefðbundin heiti      

Ambré Öll 
 

Öll 

Gæðalíkjörvín f.t.h. 
 

Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

franska   

Château Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h. og 

gæðalíkjörvín f.t.h. 

franska  Síle 

Clairet AOC Bourgogne AOC 
Bordeaux 

Gæðavín f.t.h. franska   

Claret AOC Bordeaux Gæðavín f.t.h. franska   

Clos Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

franska  Síle 

Cru Artisan AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, Moulis, 

Listrac, St Julien, 
Pauillac, St Estèphe 

Gæðavín f.t.h. franska   

Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-
Médoc, Margaux, Moulis, 

Listrac, St Julien, 
Pauillac, St Estèphe 

Gæðavín f.t.h. franska  Síle 

Cru Classé,  
mögulega stendur á undan: 
Grand, 
Premier Grand, 
Deuxième, 
Troisième, 
Quatrième, 
Cinquième. 

AOC Côtes de Provence, 
Graves, St Emilion Grand 

Cru, Haut-Médoc, 
Margaux, St Julien, 

Pauillac, 
St Estèphe, Sauternes, 

Pessac Léognan, Barsac 

Gæðavín f.t.h. franska   

Edelzwicker AOC Alsace Gæðavín f.t.h. þýska   

Grand Cru AOC Alsace, Banyuls, 
Bonnes Mares, Chablis, 
Chambertin, Chapelle 

Chambertin, Chambertin 
Clos-de-Bèze, Mazoyeres 
ou Charmes Chambertin, 
Latricières-Chambertin, 

Mazis Chambertin, 
Ruchottes Chambertin, 
Griottes-Chambertin, 

Clos de la Roche, Clos 
Saint Denis, Clos de Tart, 

Clos de Vougeot, Clos 
des Lambray, Corton, 
Corton Charlemagne, 

Charlemagne, Echézeaux, 
Grand Echézeaux, La 

Grande Rue, Montrachet, 
Chevalier-Montrachet, 

Bâtard-Montrachet, 
Bienvenues-Bâtard-
Montrachet, Criots-
Bâtard-Montrachet, 

Musigny, Romanée St 
Vivant, Richebourg, 
Romanée-Conti, La 

Romanée, La Tâche, St 
Emilion 

Gæðavín f.t.h. franska  Sviss 
Túnis 
Síle 
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Grand Cru Champagne Gæðafreyðivín f.t.h. franska  Sviss 
Túnis 
Síle 

Hors d'âge AOC Rivesaltes Gæðalíkjörvín f.t.h. franska   

Passe-tout-grains AOC Bourgogne Gæðavín f.t.h. franska   

Premier Cru AOC Aloxe Corton, 
Auxey Duresses, Beaune, 

Blagny, Chablis, 
Chambolle Musigny, 

Chassagne Montrachet, 
Champagne, Côtes de 

Brouilly, Fixin, Gevrey 
Chambertin, Givry, 
Ladoix, Maranges, 

Mercurey, Meursault, 
Monthélie, Montagny, 

Morey St Denis, 
Musigny, Nuits, Nuits-

Saint-Georges, Pernand-
Vergelesses, Pommard, 
Puligny-Montra-chet, 

Rully, Santenay, Savigny-
les-Beaune, St Aubin, 

Volnay, Vougeot, 
Vosne-Romanée 

Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h. 

franska  Túnis 

Primeur Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

franska   

Rancio AOC Grand Roussillon, 
Rivesaltes, Banyuls, 
Banyuls grand cru, 
Maury, Clairette du 

Languagedoc, Rasteau 

Gæðalíkjörvín f.t.h. franska   

Sélection de grains nobles AOC Alsace, Alsace 
Grand cru, Monbazillac, 

Graves supérieures, 
Bonnezeaux, Jurançon, 

Cérons, Quarts de 
Chaume, Sauternes, 
Loupiac, Côteaux du 

Layon, Barsac, Ste Croix 
du Mont, Coteaux de 
l'Aubance, Cadillac 

Gæðavín f.t.h. franska   

Sur Lie AOC Muscadet, 
Muscadet –Coteaux de la 
Loire, Muscadet-Côtes de 

Grand-lieu, Muscadet- 
Sèvres et Maine, 

AOVDQS Gros Plant du 
Pays Nantais, Borðvín 
með LM, Vin de pays 

d'Oc og Vin de pays des 
Sables du Golfe du Lion 

Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

franska   

Tuilé AOC Rivesaltes Gæðalíkjörvín f.t.h. franska   

Vendanges tardives AOC Alsace, Jurançon Gæðavín f.t.h. franska   

Villages AOC Anjou, Beaujolais, 
Côte de Beaune, Côte de 
Nuits, Côtes du Rhône, 

Côtes du Roussillon, 
Mâcon 

Gæðavín f.t.h. franska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Vin de paille AOC Côtes du Jura, 
Arbois, L'Etoile, 

Hermitage 

Gæðavín f.t.h. franska   

Vin jaune AOC du Jura (Côtes du 
Jura, Arbois, L'Etoile, 

Château-Châlon) 

Gæðavín f.t.h. franska   

GRIKKLAND      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Ονοµασια Προελεύσεως Ελεγχόµενη 
(ΟΠΕ) (Appellation d'origine controlée) 

Öll Gæðavín f.t.h. gríska   

Ονοµασια Προελεύσεως Ανωτέρας 
Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation 
d'origine de qualité supérieure) 

Öll Gæðavín f.t.h. gríska   

Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux 
naturel) 

Μoσχάτος Κεφαλληνίας 
(Muscat de Céphalonie), 
Μοσχάτος Πατρών 
(Muscat de Patras), 

Μοσχάτος Ρίου-Πατρών 
(Muscat Rion de Patras), 
Μοσχάτος Λήµνου 

(Muscat de Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου (Muscat 
de Rhodos), Μαυροδάφνη 
Πατρών (Mavrodaphne 

de Patras), Μαυροδάφνη 
Κεφαλληνίας 

(Mavrodaphne de 
Céphalonie), Σάµος 

(Samos), Σητεία (Sitia), 
∆αφνες (Dafnès), 

Σαντορίνη (Santorini) 

Gæðalíkjörvín f.t.h. gríska   

Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin 
naturellement doux) 

Vins de paille: 
Κεφαλληνίας (de 

Céphalonie), ∆αφνες (de 
Dafnès), Λήµνου (de 
Lemnos), Πατρών (de 

Patras), Ρίου-Πατρών (de 
Rion de Patras), Ρόδου 
(de Rhodos), Σάµος (de 

Samos), Σητεία (de Sitia), 
Σαντορίνη (Santorini) 

Gæðavín f.t.h. gríska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Ονοµασία κατά παράδοση (Onomasia 
kata paradosi) 

Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

gríska   

Τοπικός Οίνος (vins de pays) Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

gríska   

Frekari hefðbundin heiti      

Αγρέπαυλη (Agrepavlis) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Αµπέλι (Ampeli) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Αµπελώνας (ες) (Ampelonas ès) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Aρχοντικό (Archontiko) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Κάβα (4) (Cava) Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

gríska   

Από διαλεκτούς αµπελώνες (Grand Cru) Μoσχάτος Κεφαλληνίας 
(Muscat de Céphalonie), 
Μοσχάτος Πατρών 
(Muscat de Patras), 

Μοσχάτος Ρίου-Πατρών 
(Muscat Rion de Patras), 
Μοσχάτος Λήµνου 

(Muscat de Lemnos), 
Μοσχάτος Ρόδου (Muscat 

de Rhodos), Σάµος 
(Samos) 

Gæðalíkjörvín f.t.h. gríska   

Ειδικά Επιλεγµένος (Grand réserve) Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

gríska   

Κάστρο (Kastro) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Κτήµα (Ktima) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Λιαστός (Liastos) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Μετόχι (Metochi) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Μοναστήρι (Monastiri) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Νάµα (Nama) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Νυχτέρι (Nychteri) ΟΠΑΠ Santorini Gæðavín f.t.h. gríska   
Ορεινό κτήµα (Orino Ktima) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 

með landfræðilegri 
merkingu 

gríska   

Ορεινός αµπελώνας (Orinos Ampelonas) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Πύργος (Pyrgos) Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

gríska   

Επιλογή ή Επιλεγµένος (Réserve) Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

gríska   

Παλαιωθείς επιλεγµένος (Vieille 
réserve) 

Öll Gæðalíkjörvín f.t.h. gríska   

Βερντέα (Verntea) Zakynthos Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

gríska   

Vinsanto OPAΠ Santorini Gæðalíkjörvín f.t.h. og 
gæðavín f.t.h. 

gríska (5)   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
Dagsetning 

sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

ÍTALÍA      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Denominazione di Origine Controllata Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h., gæðalíkjörvín f.t.h. 

og þrúgumust í gerjun 
með landfræðilegri 

merkingu 

ítalska   

Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita 

Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h., gæðalíkjörvín f.t.h. 

og þrúgumust í gerjun 
með landfræðilegri 

merkingu 

ítalska   

Vino Dolce Naturale Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Inticazione geografica tipica (IGT) Öll Borðvín, „vin de pays“, 
vín úr ofþroskuðum 
þrúgum og þrúgumust í 

gerjun með landfræðilegri 
merkingu 

ítalska   

Landwein Vín með landfræðilegu 
merkingu, framleidd í 
sjálfstjórnarsýslunni 

Bolzano 

Borðvín, „vin de pays“, 
vín úr ofþroskuðum 
þrúgum og þrúgumust í 

gerjun með landfræðilegri 
merkingu 

þýska   

Vin de pays Vín með landfræðilegu 
merkinguna, framleidd í 

héraðinu Aosta 

Borðvín, „vin de pays“, 
vín úr ofþroskuðum 
þrúgum og þrúgumust í 

gerjun með landfræðilegri 
merkingu 

franska   

Frekari hefðbundin heiti      

Alberata o vigneti ad alberata DOC Aversa Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

ítalska   

Amarone DOC Valpolicella Gæðavín f.t.h. ítalska   

Ambra DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   

Ambrato DOC Malvasia delle 
Lipari 

DOC Vernaccia di 
Oristano 

Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Annoso DOC Controguerra Gæðavín f.t.h. ítalska   

Apianum DOC Fiano di Avellino Gæðavín f.t.h. latína   

Auslese DOC Caldaro e Caldaro 
classico- Alto Adige 

Gæðavín f.t.h. þýska  Sviss 

Barco Reale DOC Barco Reale di 
Carmignano 

Gæðavín f.t.h. ítalska   
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viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Brunello DOC Brunello di 
Montalcino 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese  Gæðavín f.t.h. og 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h. 

ítalska   

Cacc'e mitte DOC Cacc'e Mitte di 
Lucera 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Cagnina DOC Cagnina di 
Romagna 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Cannellino DOC Frascati Gæðavín f.t.h. ítalska   
Cerasuolo DOC Cerasuolo di 

Vittoria 
DOC Montepulciano 

d'Abruzzo 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Chiaretto Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og borðvín með 

landfræðilegri merkingu 

ítalska   

Ciaret DOC Monferrato Gæðavín f.t.h. ítalska   
Château DOC de la région Valle 

d'Aosta 
Gæðavín f.t.h., 

gæðalíkjörvín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h. og 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h. 

franska  Síle 

Classico Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. og 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h. 

ítalska  Síle 

Dunkel DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

Gæðavín f.t.h. þýska   

Est!Est!!Est!!! DOC Est!Est!!Est!!! di 
Montefiascone 

Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

latína   

Falerno DOC Falerno del Massico Gæðavín f.t.h. ítalska   
Fine DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Fior d'Arancio DOC Colli Euganei Gæðavín f.t.h., 

gæðafreyðivín f.t.h. og 
borðvín með 

landfræðilegri merkingu 

ítalska   

Falerio DOC Falerio dei colli 
Ascolani 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Flétri DOC Valle d'Aosta o 
Vallée d'Aoste 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Garibaldi Dolce (eða GD) DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Governo all'uso toscano DOCG Chianti og Chianti 

Classico 
IGT Colli della Toscana 

Centrale 

Gæðavín f.t.h. 
 

Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

ítalska   

Gutturnio DOC Colli Piacentini Gæðavín f.t.h. og 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h. 

ítalska   

Italia Particolare (eða IP) DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Klassisch eða Klassisches 
Ursprungsgebiet 

DOC Caldaro 
DOC Alto Adige (með 

heitinu Santa Maddalena 
e Terlano) 

Gæðavín f.t.h. þýska   

Kretzer DOC Alto Adige 
DOC Trentino 

DOC Teroldego 
Rotaliano 

Gæðavín f.t.h. þýska   
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Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
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sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Lacrima DOC Lacrima di Morro 
d'Alba 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Lacryma Christi DOC Vesuvio Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Lambiccato DOC Castel San Lorenzo Gæðavín f.t.h. ítalska   

London Particolar (eða LP eða 
Inghilterra) 

DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   

Morellino DOC Morellino di 
Scansano 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin Santo 
Di Carmignano, Colli 
dell'Etruria Centrale, 

Colline Lucchesi, 
Cortona, Elba, 

Montecarlo, Monteregio 
di Massa Maritima, San 

Gimignano, Sant'Antimo, 
Vin Santo del Chianti, 
Vin Santo del Chianti 
Classico, Vin Santo di 

Montepulciano 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Oro DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   

Pagadebit DOC pagadebit di 
Romagna 

Gæðavín f.t.h. og hálf-
freyðandi gæðavín f.t.h. 

ítalska   

Passito Öll Gæðalíkjörvín f.t.h., 
gæðavín f.t.h. og borðvín 

með landfræðilegri 
merkingu 

ítalska   

Ramie DOC Pinerolese Gæðavín f.t.h. ítalska   

Rebola DOC Colli di Rimini Gæðavín f.t.h. ítalska   

Recioto DOC Valpolicella 
DOC Gambellara 

DOCG Recioto di Soave 

Gæðavín f.t.h. 
Gæðafreyðivín f.t.h. 

ítalska   

Riserva Öll Gæðavín f.t.h., gæða-
freyðivín f.t.h., hálf-

freyðandi gæðavín f.t.h. 
og gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Rubino DOC Garda Colli 
Mantovani 

DOC Rubino di 
Cantavenna 

DOC Teroldego 
Rotaliano 

DOC Trentino 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Rubino DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   

Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese Gæðavín f.t.h. og 
hálffreyðandi gæðavín 

f.t.h. 

ítalska   

Scelto Öll Gæðavín f.t.h. ítalska   

Sciacchetrà DOC Cinque Terre Gæðavín f.t.h. ítalska   

Sciac-trà DOC Pornassio o 
Ormeasco di Pornassio 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Sforzato, Sfursàt DO Valtellina Gæðavín f.t.h. ítalska   

Spätlese DOC og IGT de Bolzano Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

þýska  Sviss 
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viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Soleras DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Stravecchio DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Strohwein DOC og IGT de Bolzano Gæðavín f.t.h. og borðvín 

með landfræðilegri 
merkingu 

þýska   

Superiore Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

ítalska  San Marínó 

Superiore Old Marsala (eða SOM) DOC Marsala Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   
Torchiato DOC Colli di Conegliano Gæðavín f.t.h. ítalska   
Torcolato DOC Breganze Gæðavín f.t.h. ítalska   
Vecchio DOC Rosso Barletta, 

Aglianico del Vuture, 
Marsala, Falerno del 

Massico 

Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Vendemmia Tardiva Öll Gæðavín f.t.h., 
hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og borðvín með 

landfræðilegri merkingu 

ítalska   

Verdolino Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

ítalska   

Vergine DOC Marsala 
DOC Val di Chiana 

Gæðavín f.t.h. og 
gæðalíkjörvín f.t.h. 

ítalska   

Vermiglio DOC Colli dell Etruria 
Centrale 

Gæðalíkjörvín f.t.h. ítalska   

Vino Fiore Öll Gæðavín f.t.h. ítalska   
Vino Nobile Vino Nobile di 

Montepulciano 
Gæðavín f.t.h. ítalska   

Vino Novello eða Novello Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

ítalska   

Vin santo, Vino Santo eða Vinsanto DOC og DOCG Bianco 
dell'Empolese, Bianco 

della Valdinievole, 
Bianco Pisano di San 

Torpé, Bolgheri, Candia 
dei Colli Apuani, 

Capalbio, Carmignano, 
Colli dell'Etruria 
Centrale, Colline 

Lucchesi, Colli del 
Trasimeno, Colli 

Perugini, Colli Piacentini, 
Cortona, Elba, 

Gambellera, Montecarlo, 
Monteregio di Massa 

Maritima, Montescudaio, 
Offida, Orcia, Pomino, 

San Gimignano, 
San'Antimo, Val d'Arbia, 
Val di Chiana, Vin Santo 
del Chianti, Vin Santo del 

Chianti Classico, Vin 
Santo di Montepulciano, 

Trentino 

Gæðavín f.t.h. ítalska   

Vivace Öll Gæðavín f.t.h., 
hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og borðvín með 

landfræðilegri merkingu 

ítalska   

 
 



20.11.2008  Nr. 68/875 
     
    
 
 
 
 
 

 
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

  
 

 

Hefðbundið heiti Viðkomandi vín Vöruflokkar Tungumál 
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sem er bætt við 
í III. 

viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

LÚXEMBORG      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Marque nationale Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

franska   

Appellation contrôlée Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

franska   

Appellation d'origine controlée Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

franska  Alsír 
Sviss 
Túnis 

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Vin de pays Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

franska   

Frekari hefðbundin heiti      

Grand premier cru Öll Gæðavín f.t.h. franska   

Premier cru Öll Gæðavín f.t.h. franska  Túnis 

Vin classé Öll Gæðavín f.t.h. franska   

Château Öll Gæðavín f.t.h. og 
gæðafreyðivín f.t.h. 

franska  Síle 

PORTÚGAL      

Hefðbundin sérheiti sem um getur í 
29. gr. 

     

Denominação de origem (DO) Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

portúgalska   

Denominação de origem controlada 
(DOC) 

Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

portúgalska   

Indicação de proveniencia 
regulamentada (IPR) 

Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 

hálffreyðandi gæðavín 
f.t.h. og gæðalíkjörvín 

f.t.h. 

portúgalska   

Vinho doce natural Öll Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Vinho generoso DO Porto, Madeira, 
Moscatel de Setubal, 

Carcavelos 

Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Heiti sem um getur í 28. gr.      

Vinho regional Öll Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

portúgalska   

Frekari hefðbundin heiti      

Canteiro DO Madeira Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Colheita Seleccionada Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

portúgalska   
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viðauka (1) 

Hlutaðeigandi 
þriðja land 

Crusted/Crusting DO Porto Gæðalíkjörvín f.t.h. enska   

Escolha Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 

portúgalska   

Escuro DO Madeira Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Fino DO Porto 
DO Madeira 

Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska
/ 

  

Frasqueira DO Madeira Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Garrafeira Öll Gæðavín f.t.h. og borðvín 
með landfræðilegri 

merkingu 
Gæðalíkjörvín f.t.h. 

portúgalska   

Lágrima DO Porto Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Leve Vin Pays Estremadura og 
Ribatejano  

DO Madeira, DO Porto 

Borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

 
Gæðalíkjörvín f.t.h. 

portúgalska   

Nobre DO Dão Gæðavín f.t.h. portúgalska   

Reserva Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðafreyðivín f.t.h., 
gæðalíkjörvín f.t.h., 

borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

portúgalska  Síle 

Reserva velha (eða grande reserva) DO Madeira Gæðafreyðivín f.t.h. 
Gæðalíkjörvín f.t.h. 

portúgalska   

Ruby DO Porto Gæðalíkjörvín f.t.h. enska   

Solera DO Madeira Gæðalíkjörvín f.t.h. portúgalska   

Super reserva Öll Gæðafreyðivín f.t.h. portúgalska   

Superior Öll Gæðavín f.t.h., 
gæðalíkjörvín f.t.h. og 

borðvín með 
landfræðilegri merkingu 

portúgalska  Suður-
Afríka 

Síle 

Tawny DO Porto Gæðalíkjörvín f.t.h. enska   

Vintage, hvort sem því fylgir Late Bottle 
(LBV) eða Character eða ekki 

DO Porto Gæðalíkjörvín f.t.h. enska   

(1) Önnur dagsetning samþykktar þessarar reglugerðar. 
(2) Viðkomandi vín eru líkjörvínin f.t.h. sem um getur í 8. lið L-þáttar VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1493/1999. 
(3) Viðkomandi vín eru líkjörvínin f.t.h. sem um getur í 11. lið L-þáttar VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1493/1999. 
(4) Verndun heitisins „cava“, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, er með fyrirvara um verndun á gildandi landfræðilegum merkingum fyrir „Cava“ gæðafreyðivín 

f.t.h.. 
(5) Heitið „vinsanto“ er verndað eins og það er ritað með latnesku letri“ 
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III. VIÐAUKI 
 

,,IX.VIÐAUKI 
 

Skrá yfir atvinnugreinasamtök sem um getur í 37. gr. a og aðilar þeirra 
 

Þriðja land Heiti atvinnugreinasamtaka Aðilar atvinnugreinasamtaka 

 
 
 

  
 

“ 

 
 
 
 
 
 


