
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende9.7.1998 Nr.27/125

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION 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 ), særlig artikkel 72
nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(2 ) og

ut fra følgende betraktninger:

Gjeldende bestemmelser om nærmere opplysninger om
produktets art eller farge bør utfylles, slik at det kan vises til
andre egenskaper, særlig organoleptiske, ved det berørte produktet.
Produsenten bør ha et visst spillerom når det gjelder formuleringen
av disse opplysningene.

Opplysninger om naturlige eller tekniske forhold som har
betydning for produksjonen av vinen, er særlig viktige for
forbrukeren. For viner med betegnelse som kan utfylles med
sortsangivelse, bør det derfor dels klart framgå at vinstokksortene
som er anvendt, kan nevnes innen rammen av slike opplysninger,
dels presiseres hvilke vilkår som gjelder for denne henvisningen.

Visse betegnelser på bordviner som betegnes med en geografisk
angivelse, er blitt godkjent i Italia eller søkt godkjent i Det forente
kongerike. Disse betegnelsene bør tas inn i rådsforordning (EØF)
nr. 2392/89(3 ) for å sikre dem beskyttelse i samtlige
medlemsstater. Betegnelsene bør benyttes i henhold til reglene
fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i nevnte forordning.

I flere artikler om betegnelse i offisielle dokumenter bør det
presiseres at obligatorisk angivelse av alkoholstyrke i
volumprosent og nominelt volum må oppgis i dokumentene, uten
at dette medfører unntak fra de særlige bestemmelser som er
vedtatt i henhold til artikkel 70 og 71 i forordning (EØF) nr.
822/87 med hensyn til omsetning av produktene nevnt i
forordningen.

I artikkel 13 nr. 3 annet ledd bokstav b) i forordning (EØF) nr.
2392/89 er det fastsatt at medlemsstatene inntil 31. august 1995
har mulighet til å tillate at en kvalitetsvin fra et bestemt
dyrkingsområde bærer navnet til en gitt geografisk enhet som er
mindre enn et bestemt dyrkingsområde, dersom minst 85 % av
den mengde druer som er benyttet i framstillingen, er høstet i den
aktuelle enheten. Denne overgangsperioden har for enkelte
medlemsstater vært for kort til å opprette større enheter. Den
bør derfor forlenges. Ettersom dette unntaket berører bare
særskilte tilfeller, bør betegnelsene på disse geografiske enhetene
og bestemte dyrkingsområdene oppføres i en liste og
offentliggjøres i C-serien av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Framgangsmåten som hittil har vært benyttet for å utarbeide en
liste over viner som importeres fra tredjestater, og som på
etiketten kan betegnes med et geografisk navn, har vist seg å være
for tungvint og bør derfor avskaffes. Det må likevel sikres at de
importerte vinene oppfyller bestemte vilkår. Så lenge den
multilaterale ordningen med melding og registrering fastsatt i
artikkel 23 nr. 4 i avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle
rettigheter (TRIPS-avtalen)(4), som er vedlegg til den multilaterale
avtalen om Verdens handelsorganisasjon(5), ikke får anvendelse,
bør det særlig kontrolleres at geografiske navn som benyttes,
ikke fører til forveksling med kvalitetsviner fra bestemte
dyrkingsområder, heretter kalt «kvbd», med bordviner betegnet
med en geografisk angivelse fra lister offentliggjort i C-serien av
De Europeiske Fellesskaps Tidende eller med viner fra andre
tredjestater betegnet med en geografisk angivelse fra lister
offentliggjort i bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått
mellom Fellesskapet og tredjestater-

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EØF) nr. 2392/89 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 nr. 2 bokstav h) tilføyes følgende strekpunkt
etter siste setningsledd:

«— enhver annen egenskap, særlig organoleptisk, som
kjennetegner produktet,»

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 184 av 24.7.1996, s. 3, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/97 av 15. desember 1997
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. Forordningen sist endret ved forordning
(EF) nr. 1544/95 (EFT nr. L 148 av 30.6.1995, s. 31).

(2) EFT nr. C 74 av 14.3.1996, s. 13.

(3) EFT nr. L 232 av 9.8.1989, s. 13. Forordningen sist endret ved
tiltredelsesakten av 1994.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1427/96

av 26. juni 1996

om endring av forordning (EØF) nr. 2392/89 om fastsettelse av
alminnelige regler for betegnelse på og presentasjon av vin og

druemost(*)

(4) EFT nr. L 336 av 23.12.1994, s. 213.

(5) EFT nr. L 336 av 23.12.1994, s. 3.
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2) I artikkel 2 nr. 3

a) bokstav h) skal annet strekpunkt lyde:

«— naturlige eller tekniske forhold som har
betydning for produksjonen av vinen, herunder
eventuelt vinstokksortene som er anvendt, også
når det dreier seg om tre eller flere sorter, og i så
fall forutsatt at de nevnte sortene utgjør minst
85 % av alle de sorter som anvendes til
produksjon av den aktuelle vinen,»

b) bokstav i) skal

— uttrykket «vino tipico» i tredje strekpunkt
erstattes med uttrykket «indicazione geografica
tipica»,

— sjette strekpunkt lyde:

«— «vinho regional» for bordvin med
opprinnelse i Portugal,»

— nytt strekpunkt lyde:

«— «Regional wine» for bordviner med
opprinnelse i Det forente kongerike,».

3) I artikkel 4 nr. 4

a) første ledd første strekpunkt

— erstattes uttrykket «vino tipico» med uttrykket
«indicazione geografica tipica»,

— utgår ordene «eller, fra begynnelsen av annet
trinn i overgangsperioden som er fastsatt for
Portugal,»,

— tilføyes ordene «eller «Regional wine»»,

b) skal siste ledd lyde:

«Navnet på det bestemte dyrkingsområdet kan
imidlertid tillates brukt i samsvar med bestemmelsene
i artikkel 15 nr. 4 tredje ledd i forordning (EØF) nr. 
823/87).»

4) I artikkel 8 nr. 1 skal ny bokstav e) lyde:

«e) sann alkoholstyrke i volumprosent og nominelt volum
forutsatt at slike angivelser er fastsatt i gjennom-
føringsregler vedtatt i henhold til artikkel 71 nr. 3 i
forordning (EØF) nr. 822/87.»

5) I artikkel 8 nr. 2 skal bokstav e) og f) lyde:

«e) eventuelt ordet eller uttrykket «Landwein», «vin de
pays», «indicazione geografica tipica», «ïíïìáóßá

êáôÜ ðáñÜäïóç », «ïßíïò  ôïðéêüò », «vino de la tierra»,
«vinho regional» samt «Regional wine» eller et
tilsvarende ord eller uttrykk på et offisielt
fellesskapsspråk,

f) opplysninger om naturlige eller tekniske forhold som
har betydning for produksjonen av vinen, i samsvar
med artikkel 2 nr. 3 bokstav h) annet strekpunkt.»

6) I artikkel 11 nr. 2

a) bokstav k) tilføyes følgende strekpunkt etter siste
setningsledd:

«— enhver annen egenskap, særlig organoleptisk,
som kjennetegner produktet,».

b) bokstav t) skal annet strekpunkt lyde:

«— naturlige eller tekniske forhold som har
betydning for produksjonen av vinen, herunder
eventuelt vinstokksortene som er anvendt, også
når det dreier seg om tre eller flere sorter, og i så
fall forutsatt at de nevnte sortene utgjør minst
85 % av alle de sorter som anvendes til
produksjon av den aktuelle vinen,».

7) I artikkel 13 nr. 3

a) annet ledd skal bokstav b) lyde:

«b) navnet på den geografiske enhet nevnt i nr. 1,
når denne vinen er framstilt ved å blande druer,
druemost, ung ikke ferdiggjæret vin eller, inntil
31. august 2003, vin med opprinnelse i den
geografiske enheten hvis navn skal brukes som
betegnelse på vinen, med et produkt fra det
samme bestemte dyrkingsområdet, men framstilt
utenfor denne enheten, forutsatt at minst 85 %
av druene som er brukt til å framstille den
aktuelle kvbd, er høstet i den geografiske enhet
som den bærer navnet til og, med hensyn til
unntaket som utløper i 2003, forutsatt at en slik
ordning er blitt fastsatt i den berørte
produsentmedlemsstatens bestemmelser innen
1. september 1995,»
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b) tilføyes følgende ledd etter annet ledd:

«Produsentmedlemsstatene skal utarbeide en liste over
de aktuelle typer geografiske enheter og navnene på
de bestemte dyrkingsområder som disse enhetene hører
inn under, og som omfattes av unntaket i bokstav b)
som får anvendelse til 31. august 2003. Listen skal
oversendes Kommisjonen, som skal offentliggjøre den
i C-serien av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

8) I artikkel 17

a) nr. 1 skal ny bokstav f) lyde:

«f) sann alkoholstyrke i volumprosent og nominelt
volum forutsatt at slike angivelser er fastsatt i
gjennomføringsregler vedtatt i henhold til artikkel
71 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 822/87.»

b) nr. 2 skal bokstav f) lyde:

«f) opplysninger om naturlige eller tekniske forhold
som har betydning for produksjonen av vinen, i
samsvar med artikkel 11 nr. 2 bokstav t) annet
strekpunkt.»

9) I artikkel 25 nr. 1 første ledd skal ordene «som ikke er
oppført i listen nevnt i artikkel 26 nr. 1» i første setningsledd
erstattes med følgende:

«som ikke betegnes med en geografisk angivelse nevnt i
artikkel 26 nr. 1».

10) I artikkel 26 nr. 1 første ledd utgår ordene «og er oppført i
en liste som skal vedtas» i første setningsledd.

11) I artikkel 26 nr. 2

a) oppheves bokstav b),

b) bokstav k) tilføyes følgende strekpunkt etter siste
setningsledd:

«— enhver annen egenskap, særlig organoleptisk,
som kjennetegner produktet,»

c) bokstav p) skal annet strekpunkt lyde:

«— naturlige eller tekniske forhold som har
betydning for produksjonen av vinen, herunder
eventuelt vinstokksortene som er anvendt, også
når det dreier seg om tre eller flere sorter, og i så
fall forutsatt at de nevnte sortene utgjør minst
85 % av alle de sorter som anvendes til
produksjon av den aktuelle vinen,».

12) I artikkel 28 nr. 6 skal siste ledd lyde:

«Navn på vinstokksortene nevnt i artikkel 26 nr. 2 bokstav
d) og p) og deres synonymer skal angis slik de er oppført i
listen nevnt i artikkel 30 nr. 1 bokstav a).»

13) I artikkel 29 skal nr. 1 lyde:

«1. Dersom etikettbetegnelsen på en importert vin omfatter
en geografisk angivelse i henhold til artikkel 26 nr. 1 bokstav
a), kan det benyttes navn på en geografisk enhet

a) med hensyn til viner med opprinnelse i en tredjestat
som er medlem av Verdens handelsorganisasjon, eller
i et område eller på et sted som ligger på tredjestatens
territorium, bare dersom den geografiske angivelsen
brukes i samsvar med avtalen om handelsrelaterte sider
ved immaterielle rettigheter, heretter kalt «TRIPS-
avtalen», som er vedlegg til den multilaterale avtalen
om Verdens handelsorganisasjon.

For dette formål skal den berørte tredjestat oppføres
i en liste som skal vedtas. Tredjestaten skal på forhånd
framlegge for Kommisjonen sin lovgivning om
anvendelsen av TRIPS-avtalen nevnt i første ledd,

b) med hensyn til tredjestater som ikke anvender avsnitt
3 i TRIPS-avtalen, bare dersom følgende vilkår er
oppfylt:

1) den aktuelle geografiske angivelsen betegner et
vinproduksjonsområde som er klart avgrenset
og mindre enn den berørte tredjestats
vindyrkingsområde,

2) druene som er benyttet ved framstillingen av
produktet, stammer fra denne geografiske
enheten,

3) druene som gir vin som oppfyller typiske
kvalitetskriterier, høstes i denne geografiske
enheten,

4) den geografiske angivelsen brukes som
betegnelse på vin på opprinnelsestredjestatens
hjemmemarked og er fastsatt for dette formål i
denne statens lovgivning.

For dette formål skal den berørte tredjestat oppføres
i en liste som skal vedtas. Tredjestaten skal på forhånd
framlegge for Kommisjonen sin lovgivning på
området.

De geografiske angivelsene nevnt i bokstav a) og b) må ikke
føre til forveksling med en angivelse benyttet i betegnelsen
på en kvbd oppført i listen nevnt i artikkel 1 nr. 3 i forordning
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(EØF) nr. 823/87, en bordvin oppført i listen utarbeidet i
forbindelse med artikkel 2 nr. 3 bokstav i) i denne forordning
eller en annen importert vin oppført i lister i avtalene som
er inngått mellom tredjestater og Fellesskapet.»

14) I artikkel 32 nr. 1

a) skal første setningsledd lyde:

«1.  For importert vin nevnt i artikkel 25 skal
betegnelsen i de offisielle dokumentene omfatte
angivelse av»

b) skal ny bokstav d) lyde:

«d) sann alkoholstyrke i volumprosent og nominelt
volum forutsatt at slike angivelser er fastsatt i
gjennomføringsregler vedtatt i henhold til artikkel
70 nr. 8 og artikkel 71 nr. 3 i forordning (EØF)
nr. 822/87.»

15) I artikkel 32 nr. 2

a) første ledd

— skal første setningsledd og bokstav a) lyde:

«2.  For importert vin beregnet på direkte
forbruk som betegnes med en geografisk
angivelse, og som er nevnt i artikkel 26, skal
betegnelsen i de offisielle dokumentene omfatte
angivelse av

a) navnet på en geografisk enhet som nevnt i
artikkel 26 nr. 1 bokstav a),»

— skal ny bokstav d) lyde:

«d) sann alkoholstyrke i volumprosent og
nominelt volum forutsatt at slike angivelser
er fastsatt i gjennomføringsregler vedtatt i
henhold til artikkel 70 nr. 8 og artikkel 71
nr. 3 i forordning (EØF) nr. 822/87.»

b) annet ledd

— oppheves bokstav a),
— skal bokstav f) lyde:

«f)  opplysninger om naturlige eller tekniske
forhold som har betydning for produksjonen av
vinen, i samsvar med artikkel 26 nr. 2 bokstav
p) annet strekpunkt.»

16) I artikkel 33

a) bokstav a)

— skal første setningsledd lyde:

«a) for importert vin beregnet på direkte
forbruk som er nevnt i artikkel 25:»

— skal første strekpunkt lyde:

«— angivelsene nevnt i artikkel 32 nr. 1 bokstav
a), b) og c),»

b) bokstav b)

— skal første setningsledd lyde:

«b) for importert vin beregnet på direkte
forbruk som betegnes med en geografisk
angivelse, og som er nevnt i artikkel 26
nr. 1:»

— skal første strekpunkt lyde:

«— angivelsene nevnt i artikkel 32 nr. 2 første
ledd bokstav a), b) og c),».

17) I artikkel 40 nr. 2 annet ledd bokstav d) erstattes ordene
«som er oppført i listen nevnt i artikkel 26 nr. 1» med
ordene «som er nevnt i artikkel 26 nr. 1».

Artikkel 2

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

a) Bestemmelsene nevnt i artikkel 1

— nr. 2 bokstav b) første strekpunkt,
— nr. 3 bokstav a) første strekpunkt,
— nr. 7 bokstav a),

får anvendelse fra 1. september 1995.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 26. juni 1996.

For Rådet

M. PINTO

Formann

b) Bestemmelsene nevnt i artikkel 1

— nr. 9,
— nr. 10,
— nr. 11 bokstav a),
— nr. 13,
— nr. 14 bokstav a),

— nr. 15 bokstav a) første strekpunkt og bokstav b)
første strekpunkt,

— nr. 16 bokstav a) første strekpunkt og bokstav b)
første strekpunkt,

— nr. 17,

får anvendelse fra 1. september 1997.


