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Nr.18/

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 822/87 av 16. mars
1987 om den felles markedsordning for vin(1), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig
artikkel 72 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2707/86 av 28. august 1986
om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og
presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte
musserende viner(2), sist endret ved forordning (EØF)
nr. 3826/90(3), er blitt endret en rekke ganger. Av klarhets-
hensyn, og med tanke på ytterligere endringer av nevnte
forordning, bør disse bestemmelsene konsolideres.

Rådsforordning (EØF) nr. 2333/92(4), sist endret ved
tiltredelsesakten for Østerrike, Finland og Sverige, fastsatte
alminnelige regler for betegnelse på og presentasjon av
musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende viner. Det
må vedtas nærmere regler for gjennomføringen av prinsippene
fastsatt i nevnte forordning.

Fordi det i hele Fellesskapet er obligatorisk å angi den sanne
alkoholstyrke i musserende viner og kullsyreimpregnerte
musserende viner, må det innføres nærmere regler på området
for å skape ensartede konkurransevilkår og derved lette
forbrukernes valg. Disse reglene må svare til bestemmelsene i
rådsdirektiv 76/766/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om alkoholtabeller(5).

Artikkel 3 nr. 2 første ledd første strekpunkt i forordning (EØF)
nr. 2333/92 gir foretakene mulighet til å velge mellom å angi
navnet eller forretningsnavnet til produsenten eller navnet eller
forretningsnavnet til en selger etablert i Fellesskapet. Med tanke
på bedre informasjon til forbrukerne og de myndigheter som er

ansvarlige for å kontrollere handelen med musserende viner, bør
det bestemmes at det foran denne informasjonen angis
opplysninger om yrkesvirksomheten til vedkommende som er
ansvarlig for merkingen. Det er ikke behov for å kreve dette
dersom det framgår av forretningsnavnet at foretaket er en
produsent av musserende vin, eller dersom produsenten lar et
annet foretak produsere vinen for seg, forutsatt at dette kommer
tydelig fram ved bruk av uttrykk som «cuvée spéciale pour...»
eller «Hausmarke» etter produsentens navn eller forretningsnavn.
Det synes heller ikke å være behov for å kreve opplysninger om
selgerens yrkesvirksomhet når produsentens navn følges av en
betegnelse på vedkommendes yrkesvirksomhet.

Erfaringen viser at det bør understrekes at angivelse av selgerens
navn, når vedkommende er en annen enn produsenten, er
obligatorisk bare når den musserende vinen eller den kullsyre-
impregnerte musserende vinen oppbevares i selgerens navn med
tanke på markedsføring til konsum.

«Produsent» og oversettelsen av dette uttrykket på visse av
Fellesskapets offisielle språk er lite egnet som betegnelse i
forbindelse med musserende viner. Det bør derfor gis mulighet
til å fastsette at produsentens navn eller forretningsnavn ikke
innledes med uttrykket «produsent» eller «produsert av», men
med et tilsvarende uttrykk.

Angivelse av vedkommende medlemsstat er obligatorisk. Det må
derfor presiseres hvordan dette skal angis på etiketten.

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt i
forordning (EØF) nr. 2333/92 bør det utarbeides en liste over
bestemte tradisjonelle uttrykk som kan brukes som varebetegnelse
på en musserende kvbd.

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav c) tredje strekpunkt i
forordning (EØF) nr. 2333/92 bør det utarbeides en liste med
navn på bestemte områder som kan brukes som varebetegnelse
på en musserende kvbd.

Etter artikkel 5 nr. 3 tredje ledd i forordning (EØF) nr. 2333/92
kan angivelse av produkttype for musserende kvalitetsviner av
aromatisk type og musserende kvalitetsviner av aromatisk type
produsert i bestemte dyrkingsområder erstattes med en angivelse
av restsukkerinnholdet, bestemt ved analyse. Ettersom det ikke
kan unngås at sammensetningen i de enkelte vinfat varierer ved
produksjonen av nevnte musserende viner, bør en viss toleranse
tillates, men den må være begrenset, slik at forbrukerne ikke
villedes med hensyn til produktets egenskaper.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 554/95

av 13. mars 1995

om nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av musserende
viner og kullsyreimpregnerte musserende viner(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 56 av 14.3.1995, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/96 av 29. februar 1996
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske
hindringer for handel med vin, se denne utgaven av EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 84 av 27.3.1987, s. 1.

(2) EFT nr. L 246 av 30.8.1986, s. 71.

(3) EFT nr. L 366 av 29.12.1990, s. 58.

(4) EFT nr. L 231 av 13.8.1992, s. 9.

(5) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 149.
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Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Forvaltningskomiteen for vin -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
Denne forordning fastsetter nærmere regler for betegnelse på
og presentasjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte
musserende viner.

Artikkel 2
Den sanne alkoholstyrken nevnt i artikkel 3 nr. 1 bokstav d) i
forordning (EØF) nr. 2333/92 skal angis i hele eller halve
volumprosentenheter.

Med forbehold for toleransene fastsatt i referansemetoden for
analyse brukt i henhold til kommisjonsforordning (EØF) nr.
2676/90(3) kan den angitte alkoholstyrken ikke fravike styrken
som bestemmes ved analyse, med mer eller mindre enn 0,8 vol %.

Tallet for den sanne alkoholstyrken skal følges av symbolet
«vol %» og kan innledes med uttrykket «sann alkoholstyrke»
eller «sann alkohol».

Artikkel 3
1. Den obligatoriske angivelse av navnet eller forretnings-
navnet til produsenten eller til en selger som er etablert i
Fellesskapet, nevnt i artikkel 3 nr. 2 første strekpunkt i forordning
(EØF) nr. 2333/92, skal vise til

- produsenten, som definert i artikkel 2 tredje og fjerde
strekpunkt i nevnte forordning, og

- selgeren, når dette er en fysisk eller juridisk person som
ikke omfattes av definisjonen av en produsent, og som
oppbevarer musserende viner eller kullsyre-impregnerte
musserende viner i eget navn med tanke på markedsføring
til konsum. Dette får anvendelse også på grupper av de
nevnte fysiske eller juridiske personer.

2. Navnet eller forretningsnavnet til produsenten skal, også
når det er angitt i form av en kode, eller til en selger etablert i
Fellesskapet, innledes med ordene

- «produsent» eller «produsert av», eller et annet tilsvarende
uttrykk, henholdsvis

- «distributør» eller «distribuert av», eller et annet tilsvarende
uttrykk.

Bestemmelsene i første ledd får ikke anvendelse på

a) opplysninger om produsenten

I samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav f) og artikkel 14 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 2333/92 må det fastsettes regler for bestemte
betegnelser for å unngå enhver risiko for forveksling mellom
musserende viner på den ene side og kullsyreimpregnerte
musserende viner og musserende drikker framstilt ved alkohol-
gjæring av en frukt eller en annen landbruksråvare på den andre
side. Det bør fastsettes at varebetegnelsen på andre drikker enn
musserende viner skal framtre særlig tydelig på etiketten.

I henhold til artikkel 6 nr. 1 første ledd annet strekpunkt i
forordning (EØF) nr. 2333/92 kan musserende kvalitetsviner gis
navnet på en geografisk enhet. Det må utarbeides en begrenset
liste over slike geografiske enheter.

Visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 2333/92 og i denne
forordning får anvendelse på musserende viner med opprinnelse
i tredjestater hvis produksjonsvilkår er blitt anerkjent som
likeverdige med dem som er fastsatt i avdeling III i rådsforordning
(EØF) nr. 2332/92(1), sist endret ved forordning (EØF) nr.
1893/94(2). Det bør utarbeides en liste over disse vinene.

Som en følge av de geopolitiske endringer i det tidligere
Sovjetunionen bør de nye republikker i det tidligere Sovjetunionen
som tradisjonelt eksporterte musserende viner til Fellesskapet,
og hvis produksjonsvilkår var anerkjent som likeverdige med
dem som er fastsatt i avdeling III i rådsforordning (EØF) nr. 
2332/92, tillates å anvende dem til deres nye regler er blitt
undersøkt og anerkjent som likeverdige med fellesskaps-
bestemmelsene.

For å harmonisere bruken av sortsnavn og deres synonymer på
fellesskapsplan når det gjelder betegnelsen på alle vinkategorier,
og derved skape ensartede konkurransevilkår, bør de eksisterende
regler for betegnelse på viner og moster anvendes på betegnelsen
på musserende viner. For å lette anvendelsen av disse reglene
bør sortsnavnene og de synonymer som kan brukes som
betegnelse på musserende viner, offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Etter artikkel 6 nr. 5 tredje ledd i forordning (EØF) 2333/92 kan
en henvisning til produksjonsmetoden kalt «méthode
champenoise» være angitt på etiketten for visse musserende viner
bare i en overgangsperiode som utløper 31. august 1994, og da
bare sammen med en likeverdig betegnelse på denne
produksjonsmetoden. Det må fastsettes hvilke betegnelser som
kan ledsage og senere erstatte betegnelsen «méthode
champenoise».

Det bør fastsettes overgangsbestemmelser for salg av produkter
med en betegnelse og presentasjon som ikke lenger er i samsvar
med fellesskapsbestemmelsene fordi bestemmelsene er endret.

Det vil være behov for overgangsbestemmelser for å lette
overgangen fra nasjonale regler til fellesskapsbestemmelser når
det gjelder betegnelse på og presentasjon av musserende viner
og kullsyreimpregnerte musserende viner.

(1) EFT nr. L 231 av 13.8.1992, s. 1.

(2) EFT nr. L 197 av 30.7.1994, s. 45.

(3) EFT nr. L 272 av 3.10.1990, s. 1.
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- dersom produsentens forretningsnavn i seg selv tydelig
angir at vedkommendes yrkesvirksomhet består i
produksjon av musserende viner,

- dersom vinen er produsert på bestilling, på det vilkår
at produsentens navn eller forretningsnavn følges av
uttrykk som forklarer dette,

b) opplysninger om selgeren når de følges av opplysninger
om produsenten, eventuelt i form av en kode.

3. Importørens navn eller forretningsnavn nevnt i artikkel 3
nr. 3 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2333/92 skal innledes
med ordene «importør» eller «importert av».

4. Navnet på medlemsstaten der produsenten, selgeren eller
importøren har sitt hovedkontor, skal være

- skrevet helt ut etter navnet på kommunen eller delen av
kommunen, eller

- angitt i form av vedkommende stats kjennings-bokstav(er),
eventuelt sammen med postnummeret til vedkommende
kommune.

Artikkel 4
1. De bestemte tradisjonelle uttrykk nevnt i artikkel 5 nr. 2
bokstav c) annet strekpunkt i forordning (EØF) nr. 2333/92 som
kan brukes som varebetegnelser på en musserende kvbd, er

a) for Frankrike:

- «appellation d’origine contrôlée»,

- «appellation contrôlée». Når navnet på en
vindyrkingsenhet, en vinstokksort eller et varenavn
forekommer på en etikett sammen med uttrykket «ap-
pellation contrôlée», skal imidlertid navnet på det
bestemte dyrkingsområdet angis også mellom ordene
«appellation» og «contrôlée», og samtlige bokstaver i
disse ordene skal være av samme type, størrelse og
farge,

- «appellation d’origine vin délimité de qualité
supérieure»,

b) for Italia:

«Denominazione di origine controllata» og
«Denominazione di origine controllata e garantita»,

c) for Hellas:

«Onomasia proeleusewV elegkomenh » (kontrollert
opprinnwlsesbetegnelse) «Onomasia proeleusewV

anwteraV poiothtos » (opprinnelses-betegnelse for
høyere kvalitet),

d) for Spania:

«Denominación de origen» og «Denominación de origen
calificada»,

e) for Luxembourg:

«Marque nationale», fulgt av ordene «appellation
contrôlée» sammen med navnet på det bestemte
vindyrkingsområdet «Moselle luxembourgeoise»,

f) for Portugal:

«Denominação de origem», «Denominação de origem
controlada» og «Indicação de proveniência regulamentada».

2. Navnene på de bestemte områder nevnt i artikkel 5 nr. 2
bokstav c) tredje strekpunkt i forordning (EØF) nr. 2333/92 som
kan brukes som varebetegnelse på en musserende kvbd, er:

a) for Frankrike: «Champagne»,

b) for Italia: «Asti»,

c) for Spania: «Cava».

Artikkel 5
Når restinnholdet av sukker, bestemt ved analyse, er angitt i gram
per liter i henhold til artikkel 5 nr. 3 tredje ledd i forordning (EØF)
nr. 2333/92, er en toleranse på pluss eller minus 5 gram per liter
tillatt.

Dessuten kan uttrykkene «doux», «mild», «dolce», «sweet»,
«sød», «glukuV », «dulce», «doce», «makea» eller «søt» erstattes
med en angivelse av at restinnholdet av sukker er større enn
50 gram per liter.

Artikkel 6
1. Varebetegnelsen «kullsyreimpregnert musserende vin»
nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav f) i forordning (EØF)
nr. 2333/92 skal være angitt på etiketten med den obligatoriske
informa-sjonen i bokstaver av samme type og med en minste
bokstavhøyde på 3 millimeter.

Ordene «framstilt ved tilsetting av karbondioksid» skal tilføyes
følgende varebetegnelser:

- «vins mousseux gazéifiés»,

- «vino spumante gassificato»,

- «aerated sparkling wine»,

- «aerioukwn ajrwdwn oinwn »,

- «vino espumoso gasificado»,
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- «vinho espumoso gaseificado».

Disse tilleggsuttrykkene skal være angitt

- på samme linje som eller på linjen umiddelbart under linjen
der varebetegnelsen er angitt,

- i bokstaver som er minst halvparten av høyden på de
bokstavene som angir varebetegnelsen.

2. Varebetegnelser som inneholder uttrykket «musserende vin»
og er tillatt i en medlemsstat i henhold til artikkel 14 nr. 1 annet
ledd i forordning (EØF) nr. 2333/92 for betegnelse på en drikk
som hører inn under KN-kodene 2206 00 31 og 2206 00 39, og
som er framstilt ved alkoholgjæring av en frukt eller annen
landbruksråvare, skal angis innen det samme synsfelt som den
andre obligatoriske informasjonen på etiketten, i bokstaver av
samme type og med en minste bokstavhøyde på 3 millimeter.

Artikkel 7
1. Navnene på andre geografiske enheter enn bestemte
dyrkingsområder, mindre enn en medlemsstat, som kan brukes
for å utfylle betegnelsen på en musserende kvalitetsvin med
opprinnelse i Fellesskapet i henhold til artikkel 6 nr. 1 første ledd
annet strekpunkt i forordning (EØF) nr. 2333/92, er oppført på
listen i vedlegg I til denne forordning.

2. Musserende viner med opprinnelse i en tredjestat der de
fastsatte produksjonsvilkår er anerkjent som likeverdige med dem
som er nevnt i avdeling III i forordning (EØF) nr. 2332/92, er
oppført på listen i vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 8
1. Ved utarbeidingen av listen over vinstokksorter nevnt i
artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt bokstav b) i forordning (EØF)
nr. 2333/92 kan medlemsstatene fastsette at bare de sortsnavn
med synonymer som er oppført i vedlegg III til kommisjons-
forordning (EØF) nr. 3201/90(1), skal brukes.

Sortsnavnene «Pinot blanc», «Pinot noir» og «Pinot gris» og
tilsvarende navn på andre av Fellesskapets offisielle språk kan
erstattes med synonymet «Pinot».

Bare de sortsnavn som er nevnt i artikkel 1 i kommisjons-
forordning (EØF) nr. 1907/85(2), eller synonymene til disse
sortene, oppført i vedlegg IV til forordning (EØF) nr. 3201/90,
kan brukes som betegnelse på en musserende vin produsert i
Fellesskapet på grunnlag av viner med opprinnelse i tredjestater.

2. Bare de sortsnavn og synonymer som er oppført i vedlegg IV
til forordning (EØF) nr. 3201/90, kan brukes som betegnelse på
en importert musserende vin nevnt i vedlegg II til denne
forordning.

3. Medlemsstatene skal snarest mulig oversende Kommisjonen
listene over vinstokksorter utarbeidet i samsvar med artikkel 6
nr. 2 annet ledd bokstav b) i forordning (EØF) nr. 2333/92 samt
eventuelle endringer. Kommisjonen skal offentliggjøre listene i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 9
Uttrykkene som er likeverdige med «méthode champenoise»,
og som etter artikkel 6 nr. 5 tredje ledd i forordning (EØF) nr.
2333/92 kan være angitt sammen med dette uttrykket, er
«flaskegjæret etter tradisjonell metode», «tradisjonell metode»,
«klassisk metode» eller «tradisjonell klassisk metode».

Disse uttrykkene kan oversettes til et annet av Fellesskapets
offisielle språk.

Artikkel 10
1. Musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende
viner som er produsert i Portugal fram til 31. desember 1990,
og som har en betegnelse og presentasjon som ikke er i samsvar
med forordning (EØF) nr. 2333/92 og denne forordning, kan
oppbevares for salg, markedsføres eller eksporteres til lagrene
er tømt, forutsatt at de er i samsvar med portugisiske
bestemmelser gjeldende før nevnte dato.

2. Produktene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
2333/92 med en betegnelse og presentasjon som er i samsvar
med de bestemmelser i nevnte forordning og denne forordning
som er gjeldende når de markedsføres, og som har en betegnelse
og presentasjon som ikke lenger vil være i samsvar med
bestemmelsene i nevnte forordninger etter at de er endret, kan
oppbevares for salg, markedsføres eller eksporteres til lagrene
er tømt.

Etiketter med angivelser som ikke lenger er i samsvar med
bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2333/92 og denne
forordning etter at de er endret, kan brukes i et tidsrom på ett år
regnet fra gjennomføringsdatoen for endringen.

Ferdigpakninger som er direkte påtrykt angivelser som ikke
lenger er i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr.
2333/92 og denne forordning etter at de er endret, kan brukes i
et tidsrom på to år regnet fra gjennomføringsdatoen for
endringen.

3. Musserende viner og kullsyreimpregnerte musserende
viner i beholdere som ikke lenger kan brukes etter utløpet av
overgangsperiodene nevnt i artikkel 5 i rådsdirektiv 
75/106/EØF(3) og i andre gjeldende fellesskapsbestemmelser,
kan oppbevares i beholderne for salg og markedsføres til lagrene
er tømt, forutsatt at det kan bevises, særlig ved hjelp av registrene
nevnt i artikkel 71 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 822/87, at
vedkommende produkt er blitt merket før utløpet av de nevnte
overgangsperioder.

4. Produktene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
2333/92 som har en betegnelse og presentasjon i samsvar med
bestemmelsene til Den tyske demokratiske republikk gjeldende
før 3. oktober 1990, og som har en betegnelse og presentasjon
som ikke er i samsvar med nevnte forordning og denne
forordning, kan oppbevares for salg, markedsføres og
eksporteres til lagrene er tømt.

(1) EFT nr. L 309 av 8.11.1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 179 av 11.7.1985, s. 21.

(3) EFT nr. L 42 av 15.2.1975, s. 1.
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Det samme gjelder for produkter av vinblandinger opprettet før
3. oktober 1990 når produksjonsprosessen ble avsluttet etter
denne dato, og når deres betegnelse og presentasjon ikke er i
samsvar med nevnte bestemmelser, men er i samsvar med
bestemmelser gjeldende i Den tyske demokratiske republikk før
denne dato.

Etiketter og andre deler av merkingen som er trykt eller produsert
før 3. oktober 1990, og som inneholder informasjon som ikke er
i samsvar med bestemmelsene i forordning (EØF) nr. 2333/92
og denne forordning, kan brukes til 31. august 1991.

Artikkel 11
1. Forordning (EØF) nr. 2707/86 oppheves.

2. Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som
henvisninger til denne forordning.

Artikkel 12
Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 13. mars 1995.

For Kommisjonen

Franz FISCHLER

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Liste nevnt i artikkel 7 nr. 1 over navn på geografiske enheter som kan brukes som betegnelse
på musserende kvalitetsviner med opprinnelse i Fellesskapet

1. For Tyskland

Rhein-Mosel:

a) Rhein
b) Mosel
c) Saar.

Bayern:

a) Main
b) Lindau
c) Bayerische Donau.

2. For Østerrike

a) Niederösterreich
b) Burgenland
c) Steiermark.

3. For Spania

Almendralejo.

4. For Det Forente kongeriket

a) England
b) Wales.
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VEDLEGG II

Liste nevnt i artikkel 7 nr. 2 over musserende viner med opprinnelse i tredjestater

1. Musserende viner med opprinnelse i Bulgaria der betegnelsen på etiketten inneholder uttrykket «
» (høykvalitetsvin med en geografisk opprinnelsesbetegnelse) i samsvar med bulgarske
bestemmelser.

2. Musserende viner med opprinnelse i Ungarn når vedkommende offentlige organ har anført på
dokument V I 1 at vedkommende musserende vin er i samsvar med ungarske krav til basisproduktene
som kan brukes i produksjonen, og til kvaliteten.

3. Musserende viner med opprinnelse i Sør-Afrika når vedkommende offentlige organ har anført på
dokument V I 1 at vedkommende musserende vin er produsert på grunnlag av basisprodukter som
kan betegnes som «cultivar wine», «wine of origin», «vintage wine» eller «superior wine», i
samsvar med sør-afrikanske bestemmelser.

4. Musserende viner med opprinnelse i Amerikas forente stater når vedkommende offentlige organ
eller en produsent godkjent av vedkommende offentlige organ har anført på dokument V I 1 at
vedkommende musserende vin er produsert på grunnlag av basisprodukter som kan betegnes ved
angivelse av en «appellation of origin», ved et sortsnavn unntatt sorter av arten Vitis labrusca eller
ved et «vintage year».

5. Musserende viner med opprinnelse på det tidligere Sovjetunionens territorium når vedkommende
offentlige organ har anført på dokument V I 1 at vedkommende musserende vin er i samsvar med
nasjonale krav til basisproduktene som kan brukes i produksjonen, og til kvaliteten på det ferdige
produktet.

6. Musserende viner med opprinnelse i Romania når vedkommende offentlige organ har anført på
dokument V I 1 at vedkommende musserende vin er i samsvar med rumenske krav til
basisproduktene som kan brukes i produksjonen, og til kvaliteten på det ferdige produktet.


