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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/1353 

frá 19. maí 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 að því er varðar vínþrúguyrki og samheiti þeirra sem mega koma fram á 

merkimiðum á vínum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt 

markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB)  

nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (1), einkum 3. mgr. 100. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Króatía gerðist aðili að Evrópusambandinu 1. júlí 2013. 

2) Króatía fór þess á leit, með hliðsjón af aðild sinni að Evrópusambandinu 1. júlí 2013, að landsskrá landsins yfir 

viðurkennd vínþrúguyrki yrði bætt við skrána yfir vínþrúguyrki sem inniheldur landfræðilegar merkingar og mega koma 

fram á merkimiðum á vínum, skrá sem var að finna í II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 753/2002 (2) en er sem stendur að finna í XV. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 (3). 

Í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (4) upplýsti framkvæmdastjórnin Króatíu um að 

það þyrfti ekki að samþykkja landsskrána yfir yrki á vettvangi ESB og að hvert aðildarríki gæti ákvarðað eigin skrá. 

Eins upplýsti framkvæmdastjórnin Króatíu um að í samræmi við þá venju sem fylgt hefði verið við fyrri inngöngur og 

einkum með tilliti til reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1429/2004 (5), sem breytti II. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 753/2002, yrði heitum króatískra vínþrúguyrkja bætt við XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 607/2009 eftir 

inngöngu Króatíu. Á grundvelli þessara upplýsinga felldi Króatía þá beiðni út úr samningsafstöðu sinni. 

3) Ákvæðum XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 607/2009 var breytt með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 753/2013 (6), einkum til að fella inn heiti vínþrúguyrkja sem hefðbundið er að nota til markaðssetningar á vínum sem 

eru framleidd á yfirráðasvæði Króatíu, sem innihalda eða samanstanda af upprunatáknun eða landfræðilegri merkingu 

sem njóta verndar í Sambandinu, svo þau geti haldið áfram að koma fram á merkimiðum króatískra vína sem falla undir 

verndaða upprunatáknun eða verndaða landfræðilega merkingu. Í ljósi þess að málefnið er viðkvæmt fyrir Slóveníu var 

heiti „Teran“ vínþrúguyrkisins, sem er samheiti slóvensku vernduðu upprunatáknunarinnar „Teran“ (PDO-SI-A1581), 

ekki tekið með í reglugerðina meðan þess var beðið að Króatía og Slóvenía semji um afstöðu sína. 

4) Króatía hefur takmarkað beiðni sína um að nota heiti „Teran“ vínþrúguyrkisins við vín sem falla undir vernduðu 

upprunatáknunina „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652). Þrátt fyrir landfræðilegar takmarkanir umbeðinnar heimildar og 

viðvarandi viðleitni framkvæmdastjórnarinnar hefur ekki reynst mögulegt að ná málamiðlunarlausn milli Króatíu og 

Slóveníu. 

5) Fyrst umsamin lausn er ekki fyrir hendi, þrátt fyrir viðleitni framkvæmdastjórnarinnar til að samræma afstöðu Króatíu 

og Slóveníu, og í kjölfar sannprófunar á upplýsingum sem voru tiltækar fyrir framkvæmdastjórnina varðandi núverandi 

venjur við merkingar sem varða „Teran“ vínþrúguyrkið, ætti að færa heiti yrkisins á skrá í A-hluta XV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 607/2009 í tengslum við vernduðu upprunatáknunina „Hrvatska Istra“.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 201, 21.7.2017, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 251/2017 frá 

15. desember 2017 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn (um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín), biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 753/2002 frá 29. apríl 2002 um tilteknar reglur við beitingu reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 1493/1999 að því er varðar lýsingu, heiti, kynningu og vernd tiltekinna vínafurða (Stjtíð. EB L 118, 4.5.2002, bls. 1). 

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 frá 14. júlí 2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og 

framsetningu tiltekinna vínafurða (Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60). 

(4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði varðandi 

tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1429/2004 frá 9. ágúst 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 (Stjtíð. ESB 

L 263, 10.8.2004, bls. 11). 

(6) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 753/2013 frá 2. ágúst 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 607/2009 þar 

sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, 

verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, merkingu og framsetningu tiltekinna vínafurða (Stjtíð. ESB L 210, 6.8.2013,  

bls. 21). 
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6) Vegna þess að Slóvenía hefur áhyggjur af meintri áhættu á því að villt verði um fyrir neytendum og í því skyni að finna 

lausn sem gæti verið ásættanleg fyrir alla framleiðendur, sem eiga í hlut, og fá stuðning viðkomandi aðildarríkja telur 

framkvæmdastjórnin þó rétt að tilgreina við hvaða skilyrði heiti „Teran“ yrkisins megi koma fram á merkingum afurða, 

sem falla undir upprunatáknunina sem um er að ræða, að teknu tilliti til skilyrða sem Króatía áætlar að setja 

framleiðendum sínum. 

7) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 607/2009 til samræmis við það. 

8) Færsla Króatíu í A-hluta XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 607/2009, að því er varðar notkun á heiti „Teran“ 

vínþrúguyrkisins, ætti að taka gildi 1. júlí 2013, þann dag sem Króatía gerðist aðili að Sambandinu, sökum þess að 

beiðni Króatíu var lögð fram fyrir þann dag, hefðbundin notkun á heiti „Teran“ vínþrúguyrkisins þegar vínafurðir, sem 

voru framleiddar á yfirráðasvæði Króatíu, voru markaðssettar var viðtekin venja við inngönguna og sökum þess að 

samþykkt þessarar reglugerðar var frestað eingöngu vegna þess að beðið var umsaminnar lausnar. Af sömu ástæðum 

ætti að gefa út umbreytingarákvæði fyrir vín sem voru framleidd áður en þessi reglugerð tók gildi. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í A-hluta XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 607/2009 bætist við eftirfarandi 55. lína: 

„55 Teran (SI) Teran Króatía (3) 

(3) Á eingöngu við fyrir „Hrvatska Istra“ PDO (PDO-HR-A1652) með því skilyrði að „Hrvatska Istra“ og „Teran“ komi fram á sama 
sjónsvæði og að leturstærð heitisins „Teran“ sé minni en leturstærð orðanna „Hrvatska Istra“.“ 

2. gr. 

Setja má vín með vernduðu upprunatáknunina „Hrvatska Istra“ (PDO-HR-A1652), sem voru framleidd fyrir gildistökudag 

þessarar reglugerðar samkvæmt gildandi löggjöf, á markað þar til birgðir eru uppurnar, jafnvel þó að þær uppfylli ekki skilyrði 

um merkingar sem kveðið er á um í 55. línu í A-hluta XV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 607/2009, eins og henni var bætt við 

með 1. gr. þessarar reglugerðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi daginn sem hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. júlí 2013. 

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

Gjört í Brussel 19. maí 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  


