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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen1,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet2,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité3,

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen4 og

ut fra følgende betraktninger:

1) Virkemåten til og utviklingen av det felles marked for 
landbruksvarer må ledsages av innføringen av en felles 
landbrukspolitikk, og denne må særlig omfatte en felles 
ordning for landbruksmarkedene, som kan få forskjellige 
former, avhengig av produktene.

2) Formålet med den felles landbrukspolitikk er å nå 
målene i traktatens artikkel 33 og i vinsektoren særlig å 
stabilisere markedene og sikre en rimelig levestandard 
for den berørte landbruksbefolkning. Målene kan nås ved 
at ressursene tilpasses behovene, særlig ved at det føres 
en politikk som regulerer vindyrkingspotensialet, og ved 
at det føres en kvalitetspolitikk.

3) Den gjeldende rammen for den felles markedsordning 
for vin ble fastsatt ved forordning (EØF) nr. 822/875, sist 
endret ved forordning (EF) nr. 1627/986. På bakgrunn av 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 179 av 14.7.1999, s. 1, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2006 av 2. juni 2006 
om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske 
hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende nr. 44 av 7.9.2006, s. 39.

(1) EFT C 271 av 31.8.1998, s. 21.
(2) Uttalelse avgitt 6. mai 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(3) EFT C 101 av 12.4.1999, s. 60.
(4) EFT C 93 av 6.4.1999, s. 1.
(5) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 1.
(6) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 8.

erfaringen bør den erstattes for bedre å gjenspeile den 
aktuelle situasjonen innen vinsektoren, som er preget av 
at selv om strukturoverskuddene er mindre hyppige, er 
det fortsatt mulighet for overskudd over en periode på 
flere år, særlig som følge av sektorens naturlige potensial 
for sterke svingninger i produksjonen fra høst til høst. 

4) Gjennomføringen av avtalene inngått under Uruguay-
runden i 1995, har ført til både et mer åpent 
fellesskapsmarked der tradisjonelle intervensjonstiltak 
nå har mistet mye av sin potensielle virkning, og 
reduserte muligheter til å gi tilskudd til eksport, noe som 
innebærer at produsentene i Fellesskapet må forbedre 
sin konkurranseevne. Størstedelen av eksporten foregår 
allerede uten tilskudd.

5) Det største markedsproblemet som visse deler av 
Fellesskapets vinsektor for tiden står overfor, er deres 
begrensede evne til å tilpasse seg raskt nok til de 
konkurransemessige endringene på både det indre og det 
ytre marked. Den nåværende felles markedsordningen 
har ikke kunnet tilby løsninger for vindyrkingsarealer der 
produksjonen tydeligvis ikke gir tilstrekkelig lønnsomme 
avsetningsmuligheter. For arealer med markeder i 
ekspansjon har det ikke vært tilstrekkelig fleksibilitet til 
å åpne for utviklingsperspektiver.

6) I 1994 la Kommisjonen fram et forslag til reform av den 
felles markedsordning for vin, som imidlertid ikke ble 
vedtatt. Markedssituasjonen har endret seg siden dette.

7) Den felles markedsordning for vin bør derfor reformeres, 
for å sikre nødvendig fleksibilitet til lett å tilpasse seg nye 
utviklingstrekk med følgende brede målsetninger: å bevare 
den forbedrede likevekten mellom tilbud og etterspørsel 
på fellesskapsmarkedet; å gi produsentene mulighet til 
å utnytte markeder i ekspansjon; å gjøre sektoren mer 
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konkurransedyktig på lengre sikt; å fjerne muligheten 
for intervensjon som en kunstig avsetningsmulighet for 
overskuddsproduksjonen; å støtte vinmarkedet og derved 
fremme kontinuiteten i forsyningen av vindestillater til 
de deler av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt 
bruker denne formen for alkohol; å tilrettelegge for 
regionalt mangfold; og å formalisere den potensielle rollen 
til produsentorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.

8) Forordning (EØF) nr. 822/87 er supplert og gjennomført 
ved forordning (EØF) nr. 346/791, (EØF) nr. 351/792, 
sist endret ved forordning (EØF) nr. 1029/913, (EØF) nr. 
460/794, sist endret ved forordning (EØF) nr. 3805/855, 
(EØF) nr. 465/806, sist endret ved forordning (EØF) 
nr. 1597/837, (EØF) nr. 457/808, (EØF) nr. 458/809, 
sist endret ved forordning (EØF) nr. 596/9110, (EØF) nr. 
1873/8411, sist endret ved forordning (EF) nr. 2612/9712, 
(EØF) nr. 895/8513, sist endret ved forordning (EØF) nr. 
3768/8514, (EØF) nr. 823/8715, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1426/9616, (EØF) nr. 1442/8817, sist endret ved 
forordning (EF) nr. 859/199918, (EØF) nr. 3877/8819, (EØF) 
nr. 4252/8820, sist endret ved forordning (EF) nr. 1629/9821, 
(EØF) nr. 2046/8922, sist endret ved forordning (EF) 
nr. 2468/9623, (EØF) nr. 2048/8924, (EØF) nr. 2389/8925, 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2088/9726, (EØF) nr. 
2390/8927, sist endret ved forordning (EF) nr. 2611/9728, 
(EØF) nr. 2391/8929, (EØF) nr. 2392/8930, sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1427/9631, (EØF) nr. 3677/8932, 
sist endret ved forordning (EF) nr. 2796/9433, (EØF) nr. 
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(3) EFT L 106 av 26.4.1991, s. 6.
(4) EFT L 58 av 9.3.1979, s. 1.
(5) EFT L 367 av 31.12.1985, s. 39.
(6) EFT L 57 av 29.2.1980, s. 16.
(7) EFT L 163 av 22.6.1983, s. 52.
(8) EFT L 57 av 29.2.1980, s. 23.
(9) EFT L 57 av 29.2.1980, s. 27.
(10) EFT L 67 av 14.3.1991, s. 16.
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(14) EFT L 362 av 31.12.1985, s. 8.
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(20) EFT L 373 av 31.12.1988, s. 59.
(21) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 11.
(22) EFT L 202 av 14.7.1989, s. 14.
(23) EFT L 335 av 24.12.1996, s. 7.
(24) EFT L 202 av 14.7.1989, s. 32.
(25) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 1.
(26) EFT L 292 av 25.10.1997, s. 3.
(27) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 7.
(28) EFT L 353 av 24.12.1997, s. 1.
(29) EFT L 232 av 9.8.1989 s. 10.
(30) EFT L 232 av 9.8.1989, s. 13.
(31) EFT L 184 av 24.7.1996, s. 3.
(32) EFT L 360 av 9.12.1989, s. 1.
(33) EFT L 297 av 18.11.1994, s. 1.

3895/9134, (EØF) nr. 2332/9235, sist endret ved forordning 
(EF) nr. 1692/98 og (EØF) nr. 2333/9236, sist endret ved 
forordning (EF) nr. 1429/9637. Disse forordningene er 
blitt betydelig endret en rekke ganger. Ved nye endringer 
i disse forordningene bør de av klarhetshensyn samles i 
én enkelt tekst.

9) Ved forordning (EØF) nr. 822/87 ble det fastsatt at Rådet 
skulle fastsette alminnelige regler for gjennomføringen 
av den. Dette førte til et regelverk med en kompleks 
struktur. De ovennevnte forordningene inneholdt en stor 
mengde tekniske detaljer som måtte endres ofte. Denne 
forordning bør derfor generelt inneholde alle nødvendige 
retningslinjer for gjennomføringen av den. Rådet bør 
tildele alle nødvendige gjennomføringsmyndigheter til 
Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 211.

10) Reglene for den felles markedsordning for vin er ekstremt 
komplekse. I visse tilfeller tar de ikke tilstrekkelig 
hensyn til regionalt mangfold. Reglene bør derfor i den 
grad det er mulig, forenkles, og det bør også innenfor 
fellesskapsrammen utvikles og gjennomføres en politikk 
så nær på produsenten som mulig.

11) For å utnytte og forsterke den forbedrede 
markedslikevekten, og for bedre å tilpasse tilbudet til 
etterspørselen for visse produkttyper, bør det fastsettes en 
rekke tiltak for forvaltning av vindyrkingspotensial, som 
omfatter begrensning av beplantning på mellomlang sikt, 
tilskudd for endelig avvikling av vindyrkingsarealer og 
støtte til omstrukturering og omlegging av vingårder.

12) Strukturtiltak som ikke er direkte knyttet til vinproduksjon, 
hører inn under virkeområdet til rådsforordning (EF) 
nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling 
av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og 
garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring og 
oppheving av visse forordninger38. Salgsfremmende tiltak 
bidrar i stor grad til sektorens konkurranseevne, og det bør 
særlig gis støtte til å fremme salget av vin fra Fellesskapet 
på tredjestatsmarkeder. For å sikre sammenheng med 
Fellesskapets generelle salgsfremmende politikk, bør 
imidlertid tiltak som er knyttet til vinsektoren, høre 
inn under virkeområdet til horisontale regler på dette 
området. For dette formål har Kommisjonen framlagt 
et forslag til en forordning om opplysningskampanjer 

(34) EFT L 368 av 31.12.1991, s. 1.
(35) EFT L 231 av 13.8.1992, s. 1.
(36) EFT L 231 av 13.8.1992, s. 9.
(37) EFT L 184 av 24.7.1996, s. 9.
(38) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
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og salgsfremmende tiltak for landbruksprodukter i 
tredjestater1.

13) Likevekten på markedet er forbedret, selv om det har 
skjedd relativt langsomt og med visse vanskeligheter. De 
nåværende begrensningene av beplantning har vist seg å 
være vesentlige for dette resultatet. Erfaringen har vist 
at det tilsynelatende ikke er mulig å bruke andre tiltak 
for å utnytte og forsterke den forbedrede likevekten på 
markedet. I allmennhetens interesse ser det derfor ut til å 
være nødvendig å regulere produsentenes utøvelse av sin 
eiendomsrett på denne måten.

14) Det bør derfor fortsatt finnes begrensninger av beplantning 
i et tidsrom som er begrenset på mellomlang sikt, slik at 
alle strukturtiltak kan få full virkning, og derved bør 
planting av vinstokker til vinproduksjon være forbudt 
til 31. juli 2010 med mindre annet er fastsatt i denne 
forordning.

15) Den gjeldende tillatelsen til nyplanting i forbindelse 
med morrotstokker for podekvister, omstrukturering og 
ekspropriasjon samt vindyrkingsforsøk, har vist seg 
ikke å forstyrre vinmarkedet urimelig og bør derfor 
opprettholdes, med forbehold om nødvendige kontroller. 
Av samme grunner bør det også være mulig å plante 
vinstokker for produksjon beregnet på vindyrkerens eget 
konsum.

16) Den gjeldende tillatelsen til nyplanting for produksjon 
av kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd) 
og bordvin med en geografisk betegnelse, har vist 
seg å være et nyttig element i kvalitetspolitikken som 
skal tilpasse tilbudet bedre til etterspørselen. Når først 
ordningen med en reserve av plantingsrettigheter 
fungerer fullt ut, bør denne ordningen imidlertid oppfylle 
denne målsetningen. Den gjeldende tillatelsen bør derfor 
videreføres, med forbehold om nødvendige kontroller, i 
en overgangsperiode som utløper 31. juli 2003, ettersom 
ordningen med reserver bør fungere fullt ut på dette 
tidspunktet.

17) Den gjeldende tillatelsen til å gjenplante vinstokker 
er nødvendig av hensyn til den normale fornyelsen av 
uttjente vinmarker. Den nåværende ordningen bør derfor 
opprettholdes, med forbehold om nødvendige kontroller. 
For å oppnå større fleksibilitet bør ordningen også gjøre det 
mulig, med forbehold om nødvendige kontroller, å erverve 
og utnytte gjenplantingsrettigheter før den tilknyttede 
opprykkingen finner sted. Gjenplantingsrettigheter som 
er ervervet i henhold til tidligere fellesskapsregler eller 
nasjonale regler, bør overholdes. Det bør dessuten være 
mulig å overdra gjenplantingsrettigheter til en annen 
driftsenhet, med forbehold om streng kontroll, forutsatt at 
denne overdragelsen skjer som ledd i kvalitetspolitikken 

(1) EFT C 32 av 6.2.1999, s. 12.

eller angår morrotstokker for podekvister, eller det er i 
forbindelse med overdragelse av en del av driftsenheten. 
For å sikre at den felles markedsordning fungerer 
tilfredsstillende, bør disse overdragelsene finne sted 
innenfor samme medlemsstat.

18) For å forbedre forvaltningen av vindyrkingspotensialet 
og fremme effektiv utnyttelse av plantingsrettigheter og 
derved dempe virkningen av beplantningsbegrensningene 
ytterligere, bør det innføres en ordning med nasjonale og/
eller regionale reserver.

19) Medlemsstatene bør, med forbehold om nødvendige 
kontroller, i stort omfang kunne forvalte reservene, slik at 
de bedre kan tilpasse utnyttelsen av plantingsrettighetene 
fra disse reservene til de lokale behovene. I den forbindelse 
bør de ha mulighet til å kjøpe plantingsrettigheter for å la 
dem inngå i reserven, og å selge plantingsrettigheter 
fra reserven. For dette formål bør medlemsstatene ha 
mulighet til å unnlate å anvende ordningen med reserver, 
forutsatt at de kan godtgjøre at de allerede har en effektiv 
ordning for å forvalte plantingsrettigheter.

20) Ved å gi unge vinprodusenter særlige fordeler, kan ikke 
bare deres etablering lettes, men også den strukturmessige 
tilpasningen av driftsenhetene deres etter den første 
etableringen. Disse produsentene bør derfor kunne få 
tildelt rettigheter fra reservene vederlagsfritt.

21) For å sikre at ressursene utnyttes på en best mulig måte 
og for å tilpasse etterspørselen bedre til behovet, bør 
plantingsrettighetene brukes av innehaverne innen en 
rimelig frist og i annet fall overføres eller tilbakeføres til 
reservene. Rettigheter som er overført til reservene, bør 
av samme årsaker tildeles innen en rimelig frist.

22) På bakgrunn av den forbedrede likevekten på markedet 
og det ekspanderende verdensmarkedet kan det være 
berettiget å øke plantingsrettighetene som skal tildeles til 
de berørte medlemsstater, samt for en dels vedkommende, 
til en fellesskapsreserve for fordeling i tilfelle av økt 
markedsetterspørsel. Nyplantingsrettighetene som er 
tildelt for kvbd, og bordviner angitt med en geografisk 
betegnelse, bør motregnes i denne økningen.

23) Visse arealer er blitt beplantet i strid med bestemmelsene 
som begrenser beplantningen. Det har vist seg å være 
vanskelig å håndheve de sanksjonene som skal sikre at 
produkter fra slike arealer ikke forstyrrer vinmarkedet. 
Arealer som er ulovlig beplantet, bør derfor rykkes opp. 
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Dette kravet bør gjelde for all ulovlig beplantning som 
har funnet sted etter at forslaget til denne forordning er 
blitt kunngjort, idet produsentene fra denne dato har hatt 
kjennskap til planen om å innføre dette kravet.

24) Med forbehold for gjeldende nasjonale tiltak, er det av 
hensyn til rettssikkerheten, ikke mulig på fellesskapsplan 
å håndheve kravet om opprykking av arealer som er 
beplantet i strid med begrensningene, før forslaget til 
denne forordning er blitt kunngjort. For å oppnå bedre 
kontroll med vindyrkingspotensialet bør medlemsstatene 
derfor i et bestemt tidsrom kunne legalisere disse 
arealene, med forbehold om nødvendige kontroller. 
Arealene kan behandles forskjellig i forbindelse med 
legaliseringen, avhengig av nærmere detaljer om den 
berørte beplantningen, særlig dersom en slik beplantning 
trolig vil føre til en økning i produksjonen. Dersom det 
er risiko for dette, kan den berørte produsenten pålegges 
hensiktsmessige administrative sanksjoner.

25) Medlemsstatene bør kunne ta hensyn til lokale forhold 
og derfor kunne håndheve strengere regler med hensyn 
til nyplanting, gjenplanting og dobbeltpoding, dersom det 
er nødvendig.

26) Det finnes vindyrkingsområder der produksjonen ikke er 
tilpasset etterspørselen. For å oppnå en bedre tilpasning 
av sektoren som helhet, bør det oppmuntres til endelig 
avvikling av vindyrkingsarealene i disse områdene. Det 
bør derfor gis et tilskudd for dette formålet. Forvaltningen 
av et slikt tilskudd bør overlates til medlemsstatene 
innenfor en fellesskapsramme og med forbehold om 
nødvendige kontroller, slik at tilskuddet bedre kan 
komme de berørte regionene til gode. Medlemsstatene 
skal derfor særlig kunne utpeke de berørte regioner og 
fastsette størrelsen på tilskuddet ut fra objektive kriterier 
og innenfor en generell øvre grense.

27) Produksjonen i de medlemsstater hvor vinproduksjonen 
ligger under 25 000 hektoliter per år, har ikke alvorlig 
innvirkning på markedslikevekten. Disse medlemsstatene 
bør derfor fritas fra begrensningene av beplantning, men 
de bør ikke ha tilgang til tilskuddet for endelig avvikling 
av vindyrkingsarealer.

28) Det finnes andre vindyrkingsområder der produksjonen 
ikke er tilpasset etterspørselen, men der produksjonen 
bedre kunne tilpasses gjennom omstrukturering av 
vindyrkingsarealene gjennom sortskifte, flytting av 
vindyrkingsarealer eller forbedring av driftsmetodene for 
vingårder. Det bør derfor gis støtte til denne målsetningen, 
med forbehold om nødvendige kontroller.

29) For at omstruktureringen og omleggingen skal kunne 
gjennomføres på en kontrollert måte, bør de planlegges. 

Planene bør utarbeides på et nivå så nært produsenten 
som mulig, for å sikre at det tas hensyn til regionalt 
mangfold. For å sikre at planene er i samsvar med 
fellesskapsreglene, skal imidlertid medlemsstatene 
fortsatt være ansvarlige for dem i siste instans.

30) Omstrukturing og omlegging har to viktige økonomiske 
følger for produsenten, nemlig inntektstap i 
omleggingsperioden og kostnadene ved gjennomføringen 
av disse tiltakene. Støtten skal derfor dekke begge disse 
følgene. I omstruktureringsprosessen er det rom for 
ytterligere nasjonale tiltak, innenfor fastsatte grenser.

31) For å oppnå en bedre forvaltning av vindyrkingspotensialet, 
er det ønskelig at det utarbeides en fortegnelse over dette 
potensialet i medlemsstaten eller på regionalt plan. For å 
oppmuntre medlemsstatene til å utarbeide fortegnelsen, 
bør bare de medlemsstater som har utarbeidet en slik 
fortegnelse, få tilgang til å legalisere ulovlig beplantede 
arealer, å øke plantingsrettighetene og å gi støtte til 
omstrukturerings- og omleggingstiltak. Når det gjelder 
regionale fortegnelser, bør ikke de regionene som har 
utarbeidet fortegnelser, utelukkes fra å kunne bli tildelt 
omstrukturerings- og omleggingstiltak fordi andre 
regioner ikke har utarbeidet en slik fortegnelse. Imidlertid 
må alle regionale fortegnelser være fullført senest 31. 
desember 2001.

32) Klassifiseringen av vinstokksorter for vinproduksjon 
er en oppgave som best utføres på et nivå så nært 
produsenten som mulig. Medlemsstatene bør derfor 
overta denne oppgaven fra Fellesskapet.

33) Rådsforordning (EØF) nr. 2392/86 av 24. juli 1986 om 
opprettelse av Fellesskapets vingårdsregister1, sist endret 
ved forordning (EF) nr. 1631/982, skal fortsatt gjelde 
slik at de medlemsstatene som er i ferd med å utarbeide 
fortegnelsene, kan fullføre oppgaven. Det bør imidlertid 
fastsettes at forordningen skal endres eller oppheves 
senere.

34) For å bevare markedslikevekten bør det gis støtte til privat 
lagring av bordvin og visse typer druemost. Tiltaket bør 
være så fleksibelt og følsomt for markedssvingninger 
som mulig. Av hensyn til dette bør anvendelsen av det 
kunne oppheves på kort varsel.

35) For å fjerne muligheten for intervensjon som en kunstig 
avsetningsmulighet for overskuddsproduksjon, bør 

(1) EFT L 208 av 31.7.1986, s. 1.
(2) EFT L 210 av 28.7.1998, s. 14.
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destillasjonsordningen endres. Følgende former for 
destillasjon bør derfor finnes: obligatorisk destillasjon av 
biprodukter fra vinframstilling, obligatorisk destillasjon 
av vin fra druer som ikke er klassifisert utelukkende som 
vindruesorter, destillasjon for å støtte vinmarkedet ved å 
fremme kontinuiteten i forsyningen av vindestillater til 
de deler av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt 
bruker denne formen for alkohol, samt krisedestillasjon. 
Det bør avstås fra andre former for destillasjon. Disse 
tiltakene bør være så fleksible som mulig for å passe til 
markedets behov og særlige regionale forhold.

36) Tatt i betraktning den dårlige kvaliteten på vin som 
er oppnådd ved fullstendig utpressing, bør denne 
framgangsmåten forbys, og for å forhindre den bør 
det fastsettes obligatorisk destillasjon av pressrester og 
berme. For å kunne ta hensyn til produksjonsvilkårene 
i visse vindyrkingsområder kan det imidlertid fastsettes 
unntak fra denne forpliktelsen. Siden produksjons- og 
markedsstrukturene i vindyrkingssone A, i den tyske 
delen av vindyrkingssone B og i vindyrkingsarealer i 
Østerrike dessuten i seg selv sikrer at målene for tiltaket 
oppnås, bør produsentene i disse regionene ikke ha plikt 
til å destillere biprodukter fra vinframstilling, men ha 
plikt til å trekke tilbake slike biprodukter under kontroll.

37) Produksjonen av vin fra druer som ikke er klassifisert 
utelukkende som vindruesorter, bør i første omgang rettes 
mot tradisjonelle bruksområder i sektoren for alkoholsterke 
drikker og andre tradisjonelle avsetningsmuligheter. Det 
bør fastsettes at slik vin som er framstilt ut over de 
normale mengder rettet mot slike bruksområder, skal 
gjennomgå obligatorisk destillasjon.

38) Visse deler av sektoren for konsumalkohol utgjør en 
viktig tradisjonell avsetningsmulighet for produkter fra 
vindestillasjon og andre vinprodukter. Det bør for å 
forsyne dette markedet, derfor gis fellesskapsstøtte til 
destillasjon av bordvin og vin som er egnet til å gi 
bordvin, i form av en primær støtte som betales for 
destillasjon av disse vinene, og som sekundær støtte for 
lagring av det framstilte destillatet.

39) I tilfelle av ekstraordinære markedsforstyrrelser 
og alvorlige kvalitetsproblemer kan det innføres 
krisedestilllasjonstiltak. Kommisjonen bør, for å ta 
hensyn til særlige forhold, fastsette støttens størrelse og 
form, herunder tilfeller når det er notert et merkbart fall 
i markedsprisen for en vinkategori. Tiltaket bør være 
valgfritt for produsentene. Det bør fastsettes at dersom 
dette tiltaket anvendes i tre år på rad for en bestemt 
vinkategori (i en bestemt sone), skal Kommisjonen 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport, og 
eventuelt forslag.

40) Avsetningen av alkohol fra destillasjon bør utføres på 
en måte som gir større mulighet for åpenhet og kontroll, 
og slik at de tradisjonelle markeder for alkohol ikke 
forstyrres.

41) Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent 
skjer for tiden ikke på de samme økonomiske vilkår for 
alle produsenter i Fellesskapet, på grunn av de ulike 
ønologiske framstillingsmåter som denne forordning 
tillater. For å fjerne denne forskjellsbehandlingen bør det 
oppmuntres til bruk av vinstokkprodukter til anriking, 
noe som utvider disse produktenes avsetningsmuligheter 
og bidrar til å unngå at det dannes overskudd av vin. For 
å oppnå dette må prisene på de ulike produktene som 
brukes til anriking, tilpasses. Dette resultatet kan nås ved 
at det innføres en støtteordning til fordel for konsentrert 
druemost og rektifisert konsentrert druemost som kommer 
fra visse regioner og som brukes til anriking.

42) Det har vist seg nødvendig å øke bruken av 
vinstokkprodukter for å oppnå en mer stabil likevekt 
mellom produksjon og forbruk. Det synes berettiget 
å gripe inn før selve produksjonsstadiet for bordvin 
ved å oppmuntre til bruk av most til andre formål enn 
vinframstilling, ved hjelp av støtte for å sikre at de 
tradisjonelle avsetningsmulighetene for vinprodukter fra 
Fellesskapet kan opprettholdes. Tiltaket bør anvendes 
slik at konkurransevridning unngås, samtidig som det tas 
hensyn til tradisjonelle produksjonsmetoder.

43) Produsenter som ikke har oppfylt sine forpliktelser i 
forbindelse med obligatorisk destillasjon, skal utelukkes 
fra å dra fordel av intervensjonstiltak.

44) Det bør også fastsettes at det kan treffes tiltak ved høye 
priser på fellesskapsmarkedet.

45) På bakgrunn av vinmarkedets særtrekk, vil 
opprettelsen av produsentorganisasjoner kunne bidra 
til å oppnå målene for den felles markedsordning. 
Medlemsstatene kan anerkjenne slike organisasjoner. 
Disse produsentorganisasjonene bør opprettes på frivillig 
grunnlag, og de bør bevise sin formålstjenlighet gjennom 
omfanget av og effektiviteten på de tjenestene de tilbyr 
sine medlemmer.

46) For at markedet for kvbd og bordvin med geografiske 
betegnelser skal kunne fungere bedre, skal medlemsstatene 
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kunne iverksette vedtak gjort av bransjeorganisasjoner. 
Disse beslutningene bør ha et slikt omfang at visse 
former for samordnet praksis utelukkes. Kommisjonen 
bør garantere at disse beslutningene er i samsvar med 
fellesskapsretten. Bransjeorganisasjoner skal utføre 
visse oppgaver, særlig under hensyn til forbrukernes 
interesser.

47) Av helsegrunner og av hensyn til kvalitetsmålsetningene, 
bør det på fellesskapsplan fastsettes ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder, som for 
framstilling av produktene som omfattes av denne 
forordning, er de eneste tillatte. Av samme grunner bør 
det bare brukes vindruesorter til å produsere vin beregnet 
på konsum.

48) På bakgrunn av at produksjonsforholdene, særlig 
jordbunn, terreng og klima, varierer betydelig fra en 
vindyrkingssone til en annen i Fellesskapet, er det av 
avgjørende betydning at det tas hensyn til slike variasjoner 
i forbindelse med ønologiske framstillingsmåter 
og behandlingsmetoder. Visse tekniske grenser og 
vilkår i forbindelse med disse framstillingsmåtene og 
behandlingsmetodene bør fastsettes i de nærmere regler 
for gjennomføringen, slik at de lettere kan endres på 
bakgrunn av erfaringen og den tekniske utvikling. Det 
bør imidlertid fastsettes grenseverdier for svoveldioksid, 
sorbinsyre og kaliumsorbat i denne forordning, på grunn 
av disse stoffenes helsemessige betydning.

49) Det bør fastsettes godkjente analysemetoder for 
vinprodukter.

50) Beskrivelsen, betegnelsen og presentasjonen av 
produkter som omfattes av denne forordning, kan ha 
stor innvirkning på deres omsetningsmuligheter. Det bør 
derfor i denne forordning fastsettes regler om dette, som 
tar hensyn til forbrukernes og produsentenes legitime 
interesser, og som bidrar til at det indre marked fungerer 
på en tilfredsstillende måte samt fremmer produksjonen 
av kvalitetsprodukter. De grunnleggende prinsippene for 
disse reglene skal fastsette obligatorisk bruk av visse 
betegnelser for å identifisere produktet og gi forbrukerne 
visse viktige opplysninger samt valgfri bruk av visse 
andre opplysninger på bakgrunn av fellesskapsregler 
eller på grunnlag av bestemmelser om forebygging av 
bedrageri.

51) Reglene som særlig gjelder betegnelse, bør omfatte 
bestemmelser om forebygging av bedrageri, sanksjoner 
på fellesskapsplan som skal anvendes i tilfeller av 
ukorrekt merking, bruk av språk, særlig når det gjelder 
forskjellige alfabeter, og bruk av varemerker, særlig når 
disse kan skape forvirring blant forbrukerne.

52) Av hensyn til forskjellene mellom produkter som omfattes 
av denne forordning, og deres markeder, og forbrukernes 
forventninger samt tradisjonelle bruksområder, skal 
reglene differensieres etter de aktuelle produktene, 
særlig når det gjelder musserende vin, og etter deres 
opprinnelse.

53) Det bør også være regler for merking av importerte 
produkter, særlig for å presisere deres opprinnelse og 
unngå enhver forveksling med fellesskapsprodukter.

54) Retten til å bruke geografiske betegnelser og andre 
tradisjonelle betegnelser har stor økonomisk betydning. 
Det er derfor viktig at det finnes regler for denne retten, og 
at disse betegnelsene beskyttes. For å fremme rettferdig 
konkurranse og derved unngå å villede forbrukerne, 
kan det være nødvendig at denne beskyttelsen må 
berøre produkter som ikke omfattes av denne forordning, 
herunder produkter som ikke er nevnt i traktatens vedlegg 
I.

55) Av hensyn til forbrukernes interesser og ønsket om å 
oppnå likeverdig behandling av kvbd i tredjestater, bør 
det innenfor rammen av gjensidige forpliktelser fastsettes 
at importert vin som er beregnet på direkte konsum, og 
som er angitt med en geografisk betegnelse, kan dra 
fordel av disse beskyttelses- og kontrollordningene når 
de markedsføres i Fellesskapet.

56) For å ta hensyn til forpliktelsene som følger av særlig 
artikkel 23 og 24 i avtalen om handelsrelaterte sider 
ved immaterialrettigheter, som utgjør en integrert del av 
avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon 
(WTO), godkjent ved vedtak 94/800/EF1, bør det 
fastsettes at de berørte parter på visse vilkår kan 
forhindre ulovlig bruk av geografiske betegnelser som 
er beskyttet av en tredjestat som er medlem av Verdens 
handelsorganisasjon.

57) Utviklingen av en politikk for å fremme kvalitetsproduksjon 
i landbruket og særlig innen vindyrking, kan bare 
bidra til å forbedre markedsforholdene og derved øke 
avsetningsmulighetene. Innføringen av ytterligere felles 
regler for produksjon og kontroll av kvbd hører inn under 
rammene for denne politikken og kan bidra til at disse 
målene nås.

58) For å sikre at det opprettholdes en minstekvalitet for kvbd, 
for å unngå en ukontrollert økning i produksjonen av slik 
vin og med sikte på tilnærming av medlemsstatenes 

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 1.
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bestemmelser slik at det kan skapes like konkurransevilkår 
i Fellesskapet, bør det fastsettes et rammeverk med 
fellesskapsregler for produksjon av og kontroll med 
kvbd, som særbestemmelsene vedtatt av medlemsstatene 
skal være i samsvar med.

59) Art og rekkevidde av de faktorer som bidrar til å 
karakterisere de enkelte kvbd, må oppregnes og 
defineres, og i denne forbindelse må det tas hensyn til 
tradisjonelle produksjonsvilkår. Det bør dessuten gjøres 
en felles innsats for å harmonisere kvalitetskravene. Disse 
faktorene bør være som følger: produksjonsområdets 
avgrensning, vinstokksorter, dyrkingsmetoder, 
vinframstillingsmetoder, laveste naturlige alkoholstyrke 
i volumprosent, avling per hektar, analyse og vurdering 
av organoleptiske egenskaper. Det bør fastsettes særlige 
regler for kvalitetssterkvin fra bestemte dyrkingsområder 
(kvbd-sterkvin) og musserende kvalitetsvin fra bestemte 
dyrkingsområder (musserende kvbd) på grunn av disse 
produktenes særlige kjennetegn.

60) Erfaringen har vist at det er nødvendig å fastsette presise 
regler for nedklassifisering av kvbd til bordvin, og å angi 
de tilfeller der produsenten har mulighet til å unnlate å 
anmode om at et produkt som i vedkommendes avlings- 
eller produksjonsoppgave er oppført som et produkt 
egnet til å gi kvbd, klassifiseres som kvbd.

61) For å sikre de særlige kvalitetskjennetegn for kvbd bør 
medlemsstatene ha anledning til å anvende ytterligere 
eller strengere regler for å styre produksjon og omsetning 
av kvbd, i samsvar med rimelig sedvane.

62) Gjennomføringen av et felles marked for vin i Fellesskapet 
innebærer at det innføres en felles ordning for handel ved 
de ytre grenser i Fellesskapet. I tillegg til tiltakene for det 
ytre marked bør en handelsordning med importavgifter 
og tilbakebetalinger ved eksport i prinsippet stabilisere 
fellesskapsmarkedet. Handelsordningen er basert på 
avtalene inngått innenfor rammen av de multilaterale 
handelsforhandlingene under Uruguay-runden.

63) For å kontrollere omfanget av handelen med vin med 
tredjestater, bør det innføres en ordning med import- og 
eksportlisenser for visse produkter, samtidig som det 
stilles en sikkerhet som garanterer gjennomføringen av 
transaksjonene det søkes lisens for.

64) For å unngå eller hindre skadelige virkninger for 
fellesskapsmarkedet som følge av import av visse 
landbruksprodukter, skal det ved import av ett eller flere 
av disse produktene pålegges en tilleggstoll dersom visse 
vilkår er oppfylt.

65) Kommisjonen bør, på visse vilkår, ha myndighet til å 
åpne og forvalte tollkvoter som følger av internasjonale 
avtaler som er inngått i samsvar med traktaten, eller av en 
annen rettsakt vedtatt av Rådet.

66) Bestemmelser om tildeling av tilbakebetaling ved eksport 
til tredjestater, som er basert på forskjellen mellom 
prisene i Fellesskapet og prisene på verdensmarkedet, 
og som omfattes av WTO-avtalen om landbruk1, bør 
gjøre det mulig å sikre Fellesskapets deltakelse i den 
internasjonale handel med vin. Det bør fastsettes mengde- 
og verdibegrensninger for disse tilbakebetalingene.

67) Det kan ved fastsettelsen av tilbakebetalingen sikres at 
verdibegrensningene overholdes gjennom kontroll av 
utbetalingene som foretas innen rammene av regelverket til 
Det europeiske utviklings- og garantifond for landbruket. 
Kontrollen kan lettes ved at det blir obligatorisk å fastsette 
tilbakebetalingene på forhånd, samtidig som det ved 
differensierte tilbakebetalinger gis mulighet til å endre 
det fastsatte bestemmelsessted innenfor et geografisk 
område der det gjelder bare én sats for tilbakebetalinger. 
Ved endring av bestemmelsessted bør tilbakebetalingen 
som gjelder for det faktiske bestemmelsesstedet utbetales, 
men med en øvre grense lik beløpet som gjelder for det 
forhåndsbestemte bestemmelsesstedet.

68) For å sikre at mengdebegrensningene overholdes må det 
innføres et pålitelig og effektivt kontrollsystem. For dette 
formål bør det i forbindelse med alle tilbakebetalinger 
kreves en eksportlisens. Tilbakebetalinger bør foretas 
innen de eksisterende grenser, avhengig av den bestemte 
situasjonen for hvert berørt produkt. Unntak fra denne 
regelen kan tillates bare for matvarehjelp, som er unntatt 
fra enhver begrensning. Kontrollen med mengdene som 
eksporteres med tilbakebetaling i de omsetningsårene 
som er nevnt i WTO-avtalen om landbruk, kan foretas 
på grunnlag av eksportlisensene utstedt for hvert 
omsetningsår.

69) I tillegg til ordningen beskrevet ovenfor og i den grad det 
er nødvendig for at den skal virke på en tilfredsstillende 
måte, bør det fastsettes en mulighet til å regulere bruken 
av ordningen med innenlands bearbeiding eller, når 
markedssituasjonen krever det, forby den.

70) Ordningen med toll og avgifter gjør det mulig å gi avkall 
på alle andre vernetiltak ved de ytre grenser i Fellesskapet. 
Under særlige forhold kan imidlertid ordningen for 
det indre marked og for toll og avgifter vise seg å 
være utilstrekkelig. For at fellesskapsmarkedet i slike 
tilfeller ikke skal være uten beskyttelse mot eventuelle 
forstyrrelser som følge av dette, bør Fellesskapet ha 
mulighet til å treffe alle nødvendige tiltak omgående. 

(1) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 22.
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Disse tiltakene skal være i samsvar med forpliktelsene 
som følger av de relevante WTO-avtaler.

71) Produkter som er importert fra tredjestater, må omfattes 
av regler som sikrer en viss likevekt med Fellesskapets 
vindefinisjoner. De bør også være i samsvar med 
opprinnelsesstatens regler og under visse omstendigheter 
ledsages av en analyserapport.

72) Det bør fastsettes at alle produkter som omfattes av denne 
forordning, og som omsettes innenfor Fellesskapet, skal 
være forsynt med et følgedokument.

73) Gjennomføringen av et felles marked vil settes i fare 
dersom visse former for støtte blir gitt. De bestemmelser 
i traktaten som tillater vurdering av støtte gitt av 
medlemsstatene og forbud mot støtte som er uforenlig 
med det felles marked, bør derfor få anvendelse på 
den felles markedsordning for vin. Bestemmelsene om 
tilskudd til endelig avvikling av vindyrkingsarealer bør 
ikke i seg selv utelukke at det gis nasjonal støtte til 
samme formål.

74) I betrakting av at reglene for vinsektoren nødvendigvis er 
komplekse, bør myndighetene i medlemsstatene sørge for 
at de overholdes. Kommisjonen bør selv overvåke og sikre 
at disse reglene overholdes gjennom egne inspektører 
som samarbeider med myndigheter i medlemsstatene.

75) Etter hvert som det felles vinmarked utvikler seg, skal 
medlemsstatene og Kommisjonen oversende hverandre 
de opplysninger som er nødvendige for å anvende denne 
forordning. Det er viktig at produsenter av druer til 
vinframstilling, most og vin utarbeider en

  avlingsoppgave, siden dette er nødvendig informasjon. 
Medlemsstatene skal kunne be om ytterligere opplysninger 
fra produsentene. Kommisjonen skal kunne hente bistand 
utenfra ved vurdering av alle opplysninger.

76) For å lette gjennomføringen av bestemmelsene i 
denne forordning bør det fastsettes en framgangsmåte 
for opprettelse av et nært samarbeid mellom 
medlemsstatene og Kommisjonen innenfor rammen av 
en forvaltningskomité.

77) Utgifter som medlemsstatene har pådratt seg som følge 
av de forpliktelser som anvendelsen av denne forordning 
medfører, skal finansieres av Fellesskapet i samsvar med 
rådsforordning (EF) nr. 1258/1999 om finansiering av 
den felles landbrukspolitikk1.

78) Den felles markedsordning for vin må samtidig og på 
en hensiktsmessig måte ta hensyn til målene fastsatt i 
traktatens artikkel 33 og 131.

79) Den felles markedsordning for vin må også anvendes på 
grunnlag av avtalene inngått i samsvar med traktatens 
artikkel 300 nr. 2, særlig de som utgjør en del av avtalen 
om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon, spesielt 
avtalen om tekniske handelshindringer2.

80) Overgangen fra bestemmelsene i forordning (EØF) 
nr. 822/87 og andre forordninger for vinsektoren til 
bestemmelsene i denne forordning, kan skape problemer 
som ikke er behandlet i denne forordning. Dersom slike 
problemer oppstår, bør Kommisjonen kunne vedta de 
nødvendige overgangstiltak. Kommisjonen bør også ha 
myndighet til å løse særlige praktiske problemer —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(1) EFT L 160 av 26.6.1999, s. 103.
(2) EFT L 336 av 23.12.1994, s. 86.

AVDELING I

VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

1. Den felles markedsordning for vin skal omfatte regler for vindyrkingspotensial, markedsmekanismer, produsentorganisasjoner 
og bransjeorganisasjoner, ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder, beskrivelser, betegnelser, presentasjon og beskyttelse 
av produkter, kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder (kvbd) og handel med tredjestater.
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KAPITTEL I

PLANTING AV VINSTOKKER

Artikkel 2

1. Planting av vinstokker av sorter som er klassifisert som 
vindruesorter i samsvar med artikkel 19 nr. 1, skal være forbudt 
til 31. juli 2010, med mindre plantingen utføres i samsvar 
med:

a) en nyplantingsrett, som definert i artikkel 3,

b) en gjenplantingsrett, som definert i artikkel 4, eller

c) en plantingsrett tildelt fra en reserve, som definert i 
artikkel 5 eller artikkel 6 nr. 1 dersom artikkel 5 nr. 8 får 
anvendelse.

Fram til samme dato er det også forbudt å dobbeltpode 
vindruesorter på andre sorter enn vindruer.

2. Druer fra arealer:

a) der vinstokker er blitt plantet før 1. september 1998, og

2. Den får anvendelse på følgende produkter:

KN-kode  Varebeskrivelse

a) 2009 60

2204 30 92
2204 30 94
2204 30 96
2204 30 98

Drueråsaft (herunder druemost)

Annen druemost enn druemost i gjæring eller druemost der gjæringen er avbrutt på annen 
måte enn ved tilsetting av alkohol

b) ex 2204 Vin av friske druer, inkludert sterkvin; annen druemost enn druemost som hører under 
posisjon 2009, unntatt annen druemost som hører under underposisjon 2204 30 92, 2204 
30 94, 2204 30 96 og 2204 30 98

c) 0806 10 93
0806 10 95
0806 10 97

2209 00 11
2209 00 19

Friske druer, bortsett fra borddruer

Vineddik

d) 2206 00 10

2307 00 11
2307 00 19

2308 90 11
2308 90 19

Piquette

Vinberme

Pressrester av druer

3. Definisjonene på produktbetegnelsene som er brukt i denne forordning, er oppført i vedlegg I, 
definisjonene på alkoholstyrke finnes i vedlegg II, og definisjonene på vindyrkingssonene finnes i vedlegg 
III. Nærmere regler for gjennomføringen av disse vedleggene kan vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

4. Vinproduksjonsåret for produktene som omfattes av denne forordning (heretter kalt «vinår»), skal 
begynne 1. august hvert år og slutte 31. juli det påfølgende år.

AVDELING II

PRODUKSJONSPOTENSIAL
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b) hvis produksjon i henhold til artikkel 6 nr. 3 eller artikkel 
7 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 822/87 bare kan omsettes til 
destillasjon,

kan ikke brukes til å framstille vin beregnet på markedsføring. 
Produkter framstilt av slike druer, kan omsettes bare til 
destillasjonsforetak. Disse produktene kan imidlertid ikke 
brukes til framstilling av alkohol med en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på høyst 80 vol %.

3. Når en medlemsstat har utarbeidet en fortegnelse over 
vinproduksjonspotensial i samsvar med artikkel 16, kan den 
fravike nr. 2 i denne artikkel. Et slikt unntak skal gis før 31. 
juli 2002 og skal innebære at det gis tillatelse til å framstille vin 
beregnet på markedsføring, for de berørte arealer.

Unntaket skal gis:

a) dersom vedkommende produsent tidligere har rykket opp 
andre vinstokker på et tilsvarende areal med enkeltavling, 
bortsett fra i tilfeller der denne produsenten har mottatt 
et ryddingstilskudd for de berørte arealer i henhold til 
Fellesskapets regelverk eller nasjonal lovgivning, og/eller

b) ved å tillate bruk av gjenplantingsrettigheter når en 
produsent har ervervet dem i et tidsrom som skal fastsettes 
etter plantingen av det berørte arealet; medlemsstatene kan 
også benytte de nyopprettede plantingsrettighetene nevnt i 
artikkel 6 nr. 1, til dette formål, og/eller

c) dersom medlemsstaten kan godtgjøre (til Kommisjonens 
tilfredsstillelse) at den har gjenplantingsrettigheter som 
det ikke er gjort krav på, og som stadig ville være gyldige 
dersom det var blitt søkt om dem; slike rettigheter kan 
brukes og fordeles på nytt til produsenter for et tilsvarende 
areal med enkeltavling, og/eller

d) dersom vedkommende produsent har påtatt seg å rykke 
opp et tilsvarende areal med enkeltavling i løpet av et 
tidsrom på tre år, når dette arealet er registrert i den berørte 
medlemsstatens vingårdsregister.

4. Når nr. 3 bokstav a) eller c) får anvendelse, skal 
medlemsstatene pålegge de berørte produsenter en 
hensiktsmessig administrativ sanksjon.

5. Nr. 3 bokstav c) kan bare brukes for arealer som ikke 
overstiger 1,2 % av vindyrkingsarealet.

6. Når nr. 3 bokstav b) får anvendelse:

a) dersom produsenten tildeles rettigheter fra en reserve, 
kan disse bare tildeles i samsvar med artikkel 5 nr. 3 
bokstav b), og vedkommende skal betale 150 % av prisen 
som medlemsstatene vanligvis krever i henhold til denne 
bestemmelsen, eller

b) dersom produsenten erverver en gjenplantingsrettighet, 
skal denne omfatte det berørte areal, pluss 50 %, idet disse 
50 % overføres til reserven eller reservene i samsvar med 
artikkel 5, eller legges til volumet av de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1, når artikkel 5 
nr. 8 får anvendelse.

7. Parseller beplantet med vinstokker av sorter klassifisert 
som vindruesorter i henhold til artikkel 19 nr. 1, og som:

a) er plantet fra 1. september 1998, og hvis produksjon 
i samsvar med artikkel 6 nr. 3 eller artikkel 7 nr. 4 
i forordning (EØF) nr. 822/87 bare kan omsettes til 
destillasjon, eller

b) er plantet i strid med forbudet mot planting i nr. 1,

skal rykkes opp. Kostnadene til slik opprykking skal dekkes 
av den berørte produsenten. Medlemsstatene skal treffe de 
nødvendige tiltak for å sikre at dette nummer får anvendelse.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene kan tildele nyplantingsretttigheter til 
produsentene for arealer:

a) som er beregnet på nyplanting innenfor rammen av 
jordskifte- eller ekspropriasjonstiltak i allmennhetens 
interesse, vedtatt i henhold til gjeldende nasjonal 
lovgivning,

b) som er beregnet på vindyrkingsforsøk, eller

c) som er beregnet på morrotstokker for podekvister.

Medlemsstatene kan også tildele nyplantingsrettigheter 
for arealer der vinproduktene utelukkende er beregnet på 
vindyrkerens eget konsum.

2. Medlemsstatene kan også senest 31. juli 2003 tildele 
nyplantingsrettigheter for arealer til produksjon av kvbd eller 
bordvin angitt med en geografisk betegnelse, dersom det 
anerkjennes at produksjonen av den aktuelle vin på grunn av 
dens kvalitet ligger langt under etterspørselen.
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3. Den produsenten som har fått tildelt nyplantingsrettigheter, 
skal bruke dem på de arealene og til de formålene som 
tildelingen gjelder.

4. Nyplantingsrettighetene skal brukes før utgangen av 
det andre vinåret etter det vinåret de ble tildelt. Andre 
nyplantingsrettigheter enn de som er nevnt i nr. 1, som ikke 
brukes i dette tidsrommet, skal overføres til en reserve i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav a).

5. Andre nyplantingsrettigheter enn de som er nevnt i nr. 1, 
kan bare tildeles til produsentene innenfor mengdene fastsatt i 
artikkel 6 nr. 1. For dette formål:

a) skal medlemsstatene, før overføringen til én eller flere 
reserver av de nyopprettede plantingsrettighetene nevnt 
i artikkel 6, sikre at tildelingen av nyplantingsrettigheter 
ikke medfører at volumet av de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1, blir lavere 
enn null, og

b) når en medlemsstat har overført de nyopprettede 
plantingsrettighetene nevnt i artikkel 6, til én eller 
flere reserver, skal etterfølgende tildeling av en 
nyplantingsrettighet bety at en plantingsrettighet for et 
tilsvarende areal med enkeltavling skal fratrekkes reserven 
eller reservene for det berørte området. Dersom det ikke er 
tilstrekkelige plantingsrettigheter tilgjengelig i de berørte 
reservene, kan det ikke tildeles nyplantingsrettigheter.

Artikkel 4

1. Gjenplantingsrettigheter er som følger:

a) gjenplantingsrettigheter tildelt i henhold til nr. 2, eller

b) lignende rettigheter ervervet i henhold til tidligere 
regelverk i Fellesskapet eller nasjonal lovgivning.

2. Medlemsstatene skal tildele gjenplantingsrettigheter 
til produsenter som har rykket opp et vindyrkingsareal. 
Medlemsstatene kan tildele gjenplantingsrettigheter til 
produsenter som forplikter seg til å rykke opp et vindyrkingsareal 
innen utgangen av det tredje vinåret etter at arealet ble 
beplantet. Gjenplantingsrettighetene gjelder for et areal som i 
enkeltavling tilsvarer det arealet som er blitt eller skal rykkes 
opp.

3. Gjenplantingsrettigheter skal utøves på den driftsenheten 
som har fått dem tildelt. Medlemsstatene kan videre fastsette 
at slike gjenplantingsrettigheter bare kan utøves på det arealet 
der opprykkingen har funnet sted.

4. Som unntak fra nr. 3 kan gjenplantingsrettigheter 
helt eller delvis overføres til en annen driftsenhet i samme 
medlemsstat:

a) dersom en del av den berørte driftsenheten overføres til 
den andre driftsenheten. I så fall kan rettigheten brukes på 
sistnevnte driftsenhet på et areal som ikke er større enn det 
overførte arealet, eller

b) dersom arealene på den andre driftsenheten er beregnet 
på:

i) produksjon av kvbd eller bordvin angitt med en 
geografisk betegnelse, eller

ii) dyrking av morrotstokker for podekvister.

Rettighetene kan bare benyttes for de arealene og for de formål 
som tildelingen gjelder.

Medlemsstatene skal sørge for at anvendelsen av disse 
unntakene ikke fører til en samlet økning i produksjonspotensial 
på deres territorium, særlig med hensyn til overføringer fra 
ikke-vannede til vannede arealer.

5. Gjenplantingsrettigheter som er ervervet i henhold til 
denne forordning, skal benyttes før utgangen av det femte 
vinåret etter utgangen av det vinåret da opprykkingen fant 
sted. Som unntak fra dette kan medlemsstatene forlenge dette 
tidsrommet med opp til åtte vinår. Gjenplantingsrettigheter 
som ikke er benyttet i dette tidsrommet, skal overføres til en 
reserve i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav a).

Artikkel 5

1. For å forbedre forvaltningen av produksjonspotensialet 
på nasjonalt og/eller regionalt plan, skal medlemsstatene etter 
hva som hensiktsmessig, opprette enten en nasjonal reserve og/
eller regionale reserver av plantingsrettigheter.

2. Følgende rettigheter skal overføres til reserven eller 
reservene:

a) nyplantingsrettigheter, gjenplantingsrettigheter og 
plantingsrettigheter som er tildelt fra reserven, og som ikke 
er benyttet innen utløpet av fristen fastsatt i henholdsvis 
artikkel 3 nr. 4, artikkel 4 nr. 5 og nr. 6 i denne artikkel,

b) gjenplantingsrettigheter som overføres til reserven av 
produsenter som innehar slike rettigheter, eventuelt mot 
et vederlag fra nasjonale midler, idet størrelsen på beløpet 
og nærmere regler for utbetalingen skal fastsettes av 
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medlemsstatene, samtidig som det tas hensyn til partenes 
legitime interesser,

c) nyoppprettede plantingsrettigheter som nevnt i artikkel 6.

3. Medlemsstatene kan tildele rettighetene som er overført 
til reserven:

a) uten vederlag til produsenter som er under 40 år, og som 
har tilstrekkelig faglig kompetanse, som for første gang 
etablerer seg på en vindyrkingsenhet og er driftsenhetens 
leder, eller

b) mot vederlag til nasjonale og, om det er hensiktsmessig, 
til regionale fond, og til produsenter som har til hensikt 
å bruke rettighetene til å beplante vingårder med sikre 
avsetningsmuligheter for produksjonen. Medlemsstatene 
skal sette opp kriteriene for å fastsette størrelsen på 
vederlaget, som kan variere avhengig av det endelige 
produktet fra de berørte vingårdene.

4. Medlemsstatene skal sørge for at på det stedet der 
plantingsrettighetene som er tildelt fra en reserve benyttes, 
skal sortene og dyrkingsmetodene som brukes, garantere at 
den etterfølgende produksjonen er tilpasset etterspørselen 
på markedet, og at de aktuelle avlinger er representative for 
gjennomsnittet i regionen der slike rettigheter benyttes, særlig 
når plantingsrettigheter fra ikke-vannede arealer brukes på 
vannede arealer.

5. Plantingsrettigheter som er overført til en reserve, skal 
tildeles innen utgangen av det femte vinåret etter det vinåret da 
de ble overført til reserven. Plantingsrettigher som ikke er blitt 
tildelt på dette tidspunkt, skal opphøre.

6. Plantingsrettigheter som er tildelt fra en reserve, skal 
brukes innen utgangen av det andre vinåret etter det vinåret da 
de ble tildelt. Plantingsrettigheter som er tildelt fra en reserve 
som ikke er benyttet i dette tidsrommet, skal overføres til en 
reserve i samsvar med nr. 2 bokstav a).

7. Når en medlemsstat oppretter regionale reserver, kan den 
fastsetter regler som tillater overdragelse av plantingsrettigheter 
mellom de regionale reservene. Dersom det finnes regionale 
og nasjonale reserver i samme medlemsstat samtidig, kan 
overdragelser mellom slike reserver også tillates.

Det kan anvendes en reduksjonsfaktor på overdragelsene nevnt 
i dette nr.

8. Som unntak fra nr. 1-7 kan vedkommende myndighet i 
en medlemsstat velge å ikke anvende ordningen med reserver, 
forutsatt at medlemsstaten kan godtgjøre at det finnes en 
effektiv ordning for å forvalte plantingsrettighetene på hele 
dens territorium. Denne ordningen kan om nødvendig avvike 
fra de relevante bestemmelsene i dette kapittel. Dersom en 
medlemsstat har en slik ordning, skal gjenplantingsrettighetene 

nevnt i første punktum i artikkel 4 nr. 5, forlenges med 
fem vinår. Annet punktum i artikkel 4 nr. 5 skal fortsatt få 
anvendelse.

Artikkel 6

1. De nyopprettede plantingsrettighetene, herunder 
nyplantingsrettighetene tildelt av medlemsstatene i henhold til 
artikkel 3 nr. 2, skal fordeles som følger:

a) Tyskland: 1 534 ha

Hellas: 1 098 ha

Spania: 17 355 ha

Frankrike: 13 565 ha

Italia: 12 933 ha

Luxembourg: 18 ha

Østerrike: 737 ha

Portugal: 3 760 ha

b) Fellesskapsreserve: 17 000 ha.

2. De nyopprettede plantingsrettighetene kan bare overføres 
til en reserve eller benyttes i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav 
b) dersom medlemsstaten har utarbeidet en fortegnelse over 
produksjonspotensial i samsvar med artikkel 16.

3. Overføringen av de nyopprettede plantingsrettighetene 
nevnt i nr. 1, til en reserve, eller bruken av disse rettighetene 
i henhold til artikkel 2 nr. 3 bokstav b), kan bare finne sted én 
gang.

Artikkel 7

1. I dette kapittel menes med:

a) opprykking: fullstendig fjerning av rotstokker på et 
vindyrkingsareal,

b) planting: endelig utplanting av podede eller upodede 
vinstokker eller deler av vinstokker med henblikk på 
drueproduksjon eller anlegging av morrotstokker for 
vinplanter,

c) plantingsrettighet: retten til å plante vinstokker i henhold 
til en nyplantingsrettighet, en gjenplantingsrettighet, en 
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plantingsrettighet tildelt fra en reserve, eller en nyopprettet 
plantingsrettighet i samsvar med vilkårene fastsatt i 
henholdsvis artikkel 3, 4, 5 og 6,

d) gjenplantingsrettighet: retten til å plante vinstokker på 
et areal som i enkeltavling tilsvarer det areal som er blitt 
rykket opp eller skal rykkes opp, i samsvar med vilkårene 
fastsatt i artikkel 4 og artikkel 5 nr. 8,

e) dobbeltpoding: poding av en vinstokk som allerede har 
vært podet.

2. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

— bestemmelser om destillasjon av produktene av druesorter 
nevnt i artikkel 2 nr. 7,

— bestemmelser for å unngå uforholdsmessige administrative 
kostnader ved anvendelse av bestemmelsene i dette 
kapittel,

— bestemmelser om anerkjennelse som nevnt i artikkel 3 nr. 
2,

— sameksistens av vinstokker i samsvar med artikkel 4 nr. 2,

— anvendelse av reduksjonsfaktoren nevnt i artikkel 5 nr. 7,

— anvendelse av fellesskapsreserven nevnt i artikkel 6 nr. 
1. Reglene vil i tidsrommet fram til 31. desember 2003 
særlig fastsette at nyopprettede plantingsrettigheter tildeles 
fra fellesskapsreserven til medlemsstater, for at de skal 
kunne bruke dem i områder der det kan påvises at det er 
ytterligere behov, som vil kunne oppfylles ved overføring 
av disse nyopprettede plantingsrettighetene,

— bestemmelser som skal sikre at nyplantingsrettighetene 
som tildeles i samsvar med artikkel 3 nr. 1, ikke er i strid 
med forbudet mot nyplanting fastsatt i artikkel 2 nr. 1.

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2003, og deretter 
hvert tredje år, framlegge for Europaparlamentet og Rådet 
en rapport om anvendelsen av dette kapittel. Rapporten kan 
eventuelt ledsages av forslag om tildeling av ytterligere 
nyopprettede plantingsrettigheter.

KAPITTEL II

AVVIKLINGSTILSKUDD

Artikkel 8

1. Det kan tildeles et tilskudd for endelig avvikling av 
vindyrking på et bestemt areal.

Tilskuddet kan i henhold til bestemmelsene i dette kapittel 
tildeles til produsenter med vindyrkingsarealer der det dyrkes 
vindruer. Det berørte areal skal være på minst 10 ar.

2. Medlemsstatene kan utpeke hvilke arealer det eventuelt 
skal tildeles tilskudd for. De kan også fastsette vilkår for 
utpekingen, herunder vilkår som særlig skal sikre likevekt 
mellom produksjon og økologi i de berørte områdene.

3. Ved tildelingen av tilskuddet taper produsenten 
gjenplantingsrettighetene for det arealet som tilskuddet er gitt 
for.

4. Medlemsstatene skal fastsette tilskuddsbeløpet per hektar, 
samtidig som det tas hensyn til:

a) landbruksavlingen eller produksjonskapasiteten til 
driftsenheten,

b) produksjonsmetoden,

c) det aktuelle areal sammenlignet med driftsenhetens samlede 
areal,

d) den vintypen som produseres,

e) om det finnes andre avlinger.

5. Tilskuddsbeløpet skal ikke overstige en øvre grense som 
skal fastsettes.

Artikkel 9

Følgende arealer gir ikke rett til tilskudd:

a) dyrkede vindyrkingsarealer for hvilke det er konstatert 
overtredelser av fellesskapsbestemmelser eller nasjonale 
bestemmelser om beplantning i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige 10 vinår,

b) vindyrkingsarealer som ikke lenger stelles,
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c) vindyrkingsarealer som er beplantet i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige ti vinår,

d) vindyrkingsarealer som har mottatt finansiering med sikte 
på omstrukturering og omlegging i et tidsrom som skal 
fastsettes, men som ikke skal overstige 10 vinår.

Artikkel 10

Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av dette 
kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) datoene for innlevering av søknader om og for 
gjennomføring av opprykkingen,

b) vilkårene for tildeling av tilskudd,

c) de øvre grensene for tilskuddet nevnt i artikkel 8 nr. 5,

d) miljøhensyn og

e) fastsettelse av tidsrommene nevnt i artikkel 9.

KAPITTEL III

OMSTRUKTURERING OG OMLEGGING

Artikkel 11

1. Det skal innføres en ordning for omstrukturering og 
omlegging av vingårder.

2. Målet for ordningen er å tilpasse produksjonen til 
etterspørselen på markedet.

3. Ordningen skal omfatte én eller flere av følgende tiltak:

a) sortskifte, herunder også gjennom dobbeltpoding,

b) flytting av vindyrkingsarealer,

c) forbedringer av driftsmetoder for vingårder i forbindelse 
med målet for ordningen.

Ordningen skal ikke omfatte den normale fornyelsen av 
uttjente vinmarker.

4. Ordningen kan bare brukes i de regionene i en 
medlemsstat som medlemsstatene har utarbeidet en fortegnelse 
over produksjonspotensial for, i samsvar med artikkel 16.

Artikkel 12

Medlemsstatene har ansvar for omstrukturerings- og 
omleggingsplanene, herunder eventuelt også godkjenning av 
planene. Planene skal overholde reglene fastsatt i dette kapittel 
og i dets gjennomføringsregler.

Artikkel 13

1. Støtte til omstrukturering og omlegging skal bare tildeles 
dersom medlemsstaten har utarbeidet eller om nødvendig 
godkjent en plan. Støtten gis i følgende form:

a) som godtgjøring til produsenter for inntektstap i forbindelse 
med gjennomføring av planen, og

b) som bidrag til omstrukturerings- og 
omleggingskostnadene.

2. Produsentenes godtgjøring for inntektstap kan ha følgende 
form:

a) tillatelse til å dyrke både gamle og nye vinstokker sammen 
i et bestemt tidsrom som ikke skal overstige tre år, uten 
hensyn til bestemmelsene i kapittel I i denne avdeling, 
eller

b) økonomisk godtgjøring fra Fellesskapet.

3. Fellesskapets bidrag til omstrukturerings- og 
omleggingskostnadene skal ikke overstige 50 % av disse 
kostnadene. I regioner som er klassifisert som mål 1-regioner i 
samsvar med rådsforordning (EF) nr. 1260/1999 av 21. juni 1999 
om fastsettelse av alminnelige bestemmelser om strukturfond1, 
skal Fellesskapets bidrag imidlertid ikke overstige 75 %. Med 
forbehold for artikkel 14 nr. 4, kan medlemsstatene ikke bidra 
til kostnadene i noen av tilfellene.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal hvert år gi medlemsstatene en 
foreløpig kredittransje på grunnlag av objektive kriterier, idet 
det tas hensyn til særlige omstendigheter og behov, og den 
innsats som må gjøres ut fra hensynet til målet for ordningen.

(1) EFT L 161 av 26.6.1999, s. 1.
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2. Det foreløpige støttebeløpet skal tilpasses ut fra faktiske 
kostnader og på grunnlag av reviderte kostnadsoverslag 
framlagt av medlemsstatene, idet det tas hensyn til målet for 
ordningen og de disponible midler.

3. Fordelingen av støttebeløpene mellom medlemsstatene 
skal ta behørig hensyn til den berørte medlemsstats andel av 
Fellesskapets vindyrkingsareal.

4. En medlemsstat som har fått tildelt et støttebeløp for 
et bestemt antall hektar, kan bruke dette støttebeløpet til et 
større antall hektar. I denne sammenheng kan medlemsstaten 
bruke nasjonale midler til å forhøye det reduserte beløpet per 
hektar opp til fellesskapsstøttens opprinnelige øvre grense per 
hektar.

Artikkel 15

Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av dette 
kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) minstestørrelse for de berørte vingårder,

b) bestemmelser om bruken av gjenplantingsrettigheter 
innenfor rammen av gjennomføringen av planene,

c) bestemmelser med sikte på å unngå en økning 
i produksjonspotensial som følge av anvendelsen av 
bestemmelsene i dette kapittel,

d) øvre grenser for støtte per hektar.

KAPITTEL IV

OPPLySNINGER OG ALMINNELIGE 
BESTEMMELSER

Artikkel 16

1. Fortegnelsen over produksjonspotensial skal inneholde 
følgende opplysninger:

a) de arealer på den berørte medlemsstats territorium som er 
beplantet med vinstokker, som i henhold til artikkel 19 nr. 
1 er klassifisert som druesorter til vinproduksjon,

b) de aktuelle sortene,

c) de samlede, eksisterende plantingsrettigheter,

d) alle nasjonale eller regionale bestemmelser som er vedtatt 
i henhold til denne avdeling.

2. En medlemsstat kan fastsette at fortegnelsen kan 
utarbeides på regionialt grunnlag. De regionale fortegnelsene 
skal imidlertid i så fall utarbeides innen 31. desember 2001. I 
samsvar med bestemmelsene i denne forordning, er det at en 
region er forsinket med å utarbeide fortegnelsen, ikke til hinder 
for anvendelsen av denne avdeling i andre regioner av den 
berørte medlemsstaten.

Artikkel 17

1. Kommisjonen kan vurdere:

a) produksjonen av vinprodukter,

b) den industrielle bruken av disse vinproduktene,

c) utviklingen i forbruket av vin og andre vinsektorprodukter 
som kan konsumeres i uforandret stand,

d) alle andre faktorer som det er nødvendig å kjenne til for å 
regulere markedet, eller en ordning for å tilpasse tilbudet.

2. Ved gjennomføringen av disse vurderingene kan 
Kommisjonen hente bistand utenfra.

3. Kommisjonen skal finansiere en uavhengig undersøkelse 
om bruken av artskryssede sorter. På bakgrunn av denne 
undersøkelsen skal Kommisjonen innen 31. desember 2003 
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget av forslag. 

Artikkel 18

1. Produsenter av druer til vinframstilling og produsenter av 
most og vin skal hvert år angi de mengder som ble produsert 
sist høst. Medlemsstatene kan også kreve at forhandlere av 
druer til vinframstilling hvert år angir de mengder fra sist høst 
som ble markedsført.

2. Produsenter av most og vin og andre forhandlere enn 
detaljister skal hvert år angi de mengder most og vin som 
de oppbevarer, uansett om disse mengdene stammer fra 
inneværende eller tidligere års høst. Most og vin som er 
importert fra tredjestater, skal angis særskilt.

Artikkel 19

1. Medlemsstatene skal opprette en klassifisering av 
vinstokksorter for vinproduksjon. Alle sortene i klassifiseringen 
skal tilhøre arten Vitis vinifera eller stamme fra en krysning 
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mellom denne arten og andre arter av slekten Vitis. Følgende 
sorter omfattes ikke av denne klassifiseringen:

— Noah,

— Othello,

— Isabelle,

— Jacquez,

— Clinton,

— Herbemont.

2. I klassifiseringen skal medlemsstaten angi de 
vinstokksortene som passer til produksjon av hver av de kvbd 
som produseres på deres territorium. Disse sortene skal være 
av arten Vitis vinifera.

3. Bare de vinstokksortene som er angitt i klassifiseringen, 
kan plantes, gjenplantes eller podes i Fellesskapet med henblikk 
på vinproduksjon. Denne begrensningen gjelder ikke for 
vinstokker som brukes til vitenskapelig forskning og forsøk.

4. Arealer som er beplantet med vinstokksorter til 
vinproduksjon, som ikke er oppført i klassifiseringen, skal 
rykkes opp, unntatt der produksjonen i disse arealene er beregnet 
utelukkende på vindyrkerens eget konsum. Medlemsstatene 
skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere dette unntak.

5. Dersom en sort strykes fra klassifiseringen, skal 
opprykkingen finne sted senest 15 år etter at den er strøket.

Artikkel 20

Reglene om Fellesskapets vingårdsregister skal være som 
fastsatt i forordning (EØF) nr. 2392/86.

Artikkel 21

Kapittel I og II i denne avdeling får ikke anvendelse i de 
medlemsstater der vinproduksjonen ikke overstiger 25 000 
hektoliter per vinår. Denne produksjonen skal beregnes på 
grunnlag av den gjennomsnittlige produksjonen i de siste fem 
vinår.

Artikkel 22

Medlemsstatene kan vedta strengere nasjonale regler 
for nyplanting eller gjenplanting av vinstokker, eller for 
dobbeltpoding. De kan kreve at søknadene eller opplysningene 
fastsatt i denne avdeling, skal suppleres med andre angivelser 
som kan være nødvendige for å overvåke utviklingen i 
produksjonspotensialet.

Artikkel 23

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) formen på opplysningene som kreves i fortegnelsen nevnt 
i artikkel 16, og hvor detaljerte opplysningene skal være,

b) forvaltningen av den klassifiseringen av vinstokksorter 
som er nevnt i artikkel 19,

c) bruksformålet for produkter av sorter som ikke er oppført i 
klassifiseringen.

2. Det kan vedtas bestemmelser om et følgedokument for 
vegetativt formeringsmateriale av vinstokker og nærmere 
regler for dets anvendelse, herunder kontrollbestemmelser, 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

3. Forordning (EØF) nr. 2392/86 kan endres eller oppheves 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

4. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, skal det 
avgjøres om en medlemsstat har utarbeidet den fortegnelsen som 
er nevnt i artikkel 16, og om denne avgjørelsen bør oppheves i 
gitte tilfeller, særlig dersom medlemsstaten har unnlatt å foreta 
den nødvendige oppdateringen av fortegnelsen.

AVDELING III

MARKEDSMEKANISMER

KAPITTEL I

STØTTE TIL PRIVAT LAGRING

Artikkel 24

1. Det skal innføres en ordning for støtte til privat lagring 
av:

a) bordvin,

b) druemost, konsentrert druemost og rektifisert konsentrert 
druemost.

2. Tildelingen av støtten skal være avhengig av at det i 
tidsrommet fra 16. desember til påfølgende 15. februar inngås 
en langsiktig lagringskontrakt med intervensjonsorganene, på 
vilkår som skal fastsettes.
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3. De langsiktige lagringskontraktene skal inngås for et 
tidsrom som utløper:

a) for bordvin, tidligst 1. september etter inngåelsen av 
kontraktene, og for druemost, konsentrert druemost og 
rektifisert konsentrert druemost, tidligst 1. august etter 
inngåelsen av kontraktene,

b) senest 30. november etter inngåelsen av kontraktene.

Artikkel 25

1. Inngåelsen av lagringskontrakter skal være underlagt 
visse vilkår, særlig med hensyn til kvaliteten på de aktuelle 
produktene.

2. Lagringskontraktene for bordviner kan fastsette at 
utbetalingen av støtte kan innstilles for alle eller en del av de 
lagrede mengdene, og produsentenes tilsvarende forpliktelser 
kan opphøre, dersom markedsprisen for den aktuelle 
bordvinstypen overstiger en terskel som skal fastsettes.

3. Støttebeløpet til privat lagring kan dekke bare de tekniske 
kostnadene ved lagringen og rentene, som skal fastsettes etter 
en standardsats.

4. For konsentrert druemost kan dette beløpet justeres med 
en koeffisient som tilsvarer konsentrasjonsgraden.

Artikkel 26

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

— fastsettelsen av den terskel, den sats og den koeffisient som 
er nevnt i artikkel 25,

— at de langsiktige lagringskontraktene for bordvin bare kan 
inngås for nærmere angitte bordviner,

— at druemosten som omfattes av en langsiktig 
langringskontrakt, kan bearbeides helt eller delvis til 
konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost 
i kontraktens gyldighetstid,

— regler om anvendelse av bestemmelsene om innstilling av 
betalingen av støtte som nevnt i artikkel 25 nr. 2,

— at druemost og konsentrert druemost beregnet til 
framstilling av drueråsaft ikke kan omfattes av langsiktige 
lagringskontrakter,

— kontraktenes effektive gyldighetstid.

2. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, kan det 
fastsettes:

— at ordningen for støtte til privat lagring ikke skal anvendes 
dersom markedssituasjonen viser at ordningen ikke er 
berettiget,

— at muligheten for å inngå ytterligere langsiktige 
langringskontrakter kan oppheves på ethvert tidspunkt 
dersom markedssituasjonen, og særlig takten som 
kontrakter allerede er inngått i, berettiger det.

KAPITTEL II

DESTILLASJON

Artikkel 27

1. Fullstendig utpressing av knuste eller uknuste druer og 
utpressing av vinberme er forbudt. Det samme skal gjelde 
fornyet gjæring av pressrester av druer til andre formål enn 
destillasjon.

2. Filtrering og sentrifugering av vinberme skal ikke anses 
som utpressing, når:

a) de framstilte produktene er av sunn og god handelskvalitet, 
og

b) bermen som er behandlet på denne måten, derved ikke 
tørkes.

3. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer, med unntak av personer eller grupper nevnt i nr. 
7, som har framstilt vin, skal levere samtlige biprodukter fra 
denne vinframstillingen til destillasjon.

4. Alkoholinnholdet i biprodukter skal minst være 10 % 
av alkoholinnholdet i den produserte vinen dersom vinen er 
framstilt direkte av druer. Med unntak for teknisk berettigede 
tilfeller, må innholdet være på minst 5 % når vinen er 
framstilt av druemost, druemost i gjæring og ung, ikke 
ferdiggjæret vin. Dersom denne prosentdelen ikke nås, skal 
den destillasjonspliktige levere en mengde vin fra sin egen 
produksjon for å sikre at disse prosentdelene overholdes.
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Det kan gjøres unntak fra nr. 3 og første ledd i dette 
nr. for produsentkategorier som skal fastsettes, for visse 
produksjonsregioner samt for vin som omfattes av destillasjonen 
nevnt i artikkel 28.

5. Leveringsforpliktelsen som er fastsatt i nr. 3, kan i stedet 
oppfylles ved å levere vin til en eddikprodusent.

6. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer, med unntak av personer eller grupper nevnt i nr. 7, 
som oppbevarer biprodukter fra enhver annen bearbeiding av 
druer enn vinframstilling, skal levere disse til destillasjon.

7. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av 
personer som bearbeider druer høstet i vindyrkingssone 
A eller i den tyske delen av vindyrkingssone B, eller i 
vindyrkingsområder i Østerrike, skal trekke tilbake biprodukter 
fra denne bearbeidingen under kontroll og på vilkår som skal 
fastsettes.

8. Personer eller grupper som er underlagt forpliktelsen 
nevnt i nr. 3 eller nr. 6, kan frigjøre seg fra denne forpliktelsen 
ved å trekke tilbake biprodukter fra vinframstillingen under 
kontroll og på vilkår som skal fastsettes.

9. Oppkjøpsprisen for pressrester av druer, for vinberme og 
for vin levert til destillasjon i henhold til denne artikkel, skal 
være 0,995 EUR per % vol/hl.

10. Den prisen som destillatøren betaler, kan ikke være 
lavere enn oppkjøpsprisen.

11. Destillatøren kan enten:

a) motta støtte for produktet som skal destilleres, forutsatt 
at produktet som er oppnådd ved destillasjon, har en 
alkoholstyrke på minst 52 vol %, eller

b) levere produktet framstilt ved destillasjon, til 
intervensjonsorganet, forutsatt at produktet har en 
alkoholstyrke på minst 92 vol %.

Dersom vinen er bearbeidet til forskåret vin før den leveres 
til destillatøren, skal støtten nevnt i bokstav a), utbetales 
til produsenten av den forskårne vinen, og produktet fra 
destillasjonen kan ikke leveres til intervensjonsorganet.

12. Det kan vedtas at i stedet for å levere alkohol til 
intervensjonsorganet, leveres alkoholen til en næringsdrivende 
som har innlevert anbud vedrørende salg organisert for avsetning 
av destillater, og som er antatt i henhold til framgangsmåten 
nevnt i artikkel 31 nr. 1.

13. Nr. 1-12 får ikke anvendelse verken på drueråsaft 
og konsentrert drueråsaft, eller på druemost og konsentrert 
druemost beregnet på framstilling av drueråsaft.

Artikkel 28

1. Viner framstilt av druesorter som for samme administrative 
enhet i klassifiseringen står oppført både som vindruesorter og 
som sorter til annen bruk, som overstiger de normale mengder 
framstilt vin, og som ikke eksporteres i det aktuelle vinår, skal 
destilleres innen en dato som skal fastsettes. Med mindre det 
gjøres unntak, kan omsetningen av denne vinen begrenses til 
destillasjonsforetak.

2. For å bestemme de mengder vin som normalt framstilles, 
skal det særlig tas hensyn til:

a) de mengder vin som ble framstilt i løpet av en 
referanseperiode som skal fastsettes, og

b) de mengder vin som er forbeholdt tradisjonelle 
bruksområder.

3. Oppkjøpsprisen for vin levert til destillasjon i henhold 
til denne artikkel, skal være 1,34 EUR per % vol/hl; prisen 
kan variere i et gitt vinår forutsatt at gjennomsnittet for dette 
vinåret fortsetter å være 1,34 EUR per % vol/hl.

4. Den prisen som destillatøren betaler, kan ikke være 
lavere enn oppkjøpsprisen.

5. Destillatøren kan enten:

a) motta støtte for produktet som skal destilleres, forutsatt 
at produktet som er oppnådd ved destillasjon, har en 
alkoholstyrke på minst 52 vol %, eller

b) levere produktet framstilt ved destillasjon, til 
intervensjonsorganet, forutsatt at produktet har en 
alkoholstyrke på minst 92 vol %.

Dersom vinen er bearbeidet til forskåret vin før den leveres 
til destillatøren, skal støtten nevnt i bokstav a), utbetales 
til produsenten av den forskårne vinen, og produktet fra 
destillasjonen kan ikke leveres til intervensjonsorganet.

6. Det kan vedtas at i stedet for å levere alkohol til 
intervensjonsorganet, kan alkoholen leveres til en 
næringsdrivende som har innlevert anbud vedrørende salg 
organisert for avsetning av destillater, og som er antatt i 
henhold til framgangsmåten nevnt i artikkel 31 nr. 1.

7. Denne artikkel får anvendelse uten hensyn til artikkel 1 
nr. 2.
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Artikkel 29

1. Fellesskapet kan gi støtte til destillasjon av bordvin og av 
vin egnet til å gi bordvin, for å støtte vinmarkedet og derved 
lette den fortsatte forsyningen av vindestillater til de delene 
av sektoren for konsumalkohol som tradisjonelt bruker denne 
formen for alkohol.

2. Støtten skal gis i form av primær støtte og en sekundær 
støtte som betales til destillatørene.

3. Den primære støtten skal betales på grunnlag av volumet 
av bordvin og av vin egnet til å gi bordvin, som destilleres.

4. Den primære støtten skal fordeles på grunnlag av en 
ordning med kontrakter som er inngått mellom destillatører 
og vinprodusenter. Det skal fastsettes en minstepris som skal 
betales av destillatørene til vinprodusentene; prisen kan variere 
i et gitt vinår forutsatt at gjennomsnittet for dette vinåret 
fortsetter å være minst 2,488 EUR per % vol/hl.

5. Størrelsen på det primære beløp skal avspeile:

a) nødvendigheten av at den gjennomsnittlige minsteprisen 
som skal betales av destillatørene til vinprodusentene i et 
gitt vinår, overholder nivået angitt i nr. 4,

b) nødvendigheten av å sikre forsyningene til tradisjonelle 
markeder innen sektoren for konsumalkohol, til 
konkurransedyktige priser.

6. Den sekundære støtten skal gis i form av betaling til 
dekning av rimelige kostnader til lagring av det framstilte 
produkt. Det skal bidra til å lette gjennomføringen av ordningen 
med primær støtte.

Artikkel 30

1. Det kan innføres krisedestilllasjonstiltak i tilfelle av 
ekstraordinære markedsforstyrrelser som følge av stort 
overskudd og/eller kvalitetsproblemer.

2. Tiltaket har som mål:

a) å fjerne overskuddsmengder, og

b) å sikre kontinuitet i forsyningene fra høst til høst.

3. Tiltaket er valgfritt for produsentene.

4. Tiltaket kan begrenses til visse vinkategorier eller visse 
produksjonsområder. Tiltaket kan bare anvendes på kvbd på 

anmodning fra den berørte medlemsstat.

5. Et av kriteriene for å innføre tiltaket kan i et gitt tidsrom 
være en påviselig forringelse i markedsprisen for vinkategorien 
eller for vin fra visse produksjonsområder.

6. Dersom Fellesskapet anvender dette tiltaket i tre år på 
rad for en bestemt vinkategori (i et bestemt område), skal 
Kommisjonen utarbeide en rapport til Europaparlamentet 
og Rådet om den vedvarende krisen, eventuelt ledsaget av 
forslag.

Artikkel 31

1. Alkohol som er overtatt av intervensjonsorganet, skal 
avsettes enten ved offentlig auksjon eller ved anbudskonkurranse. 
Når myndighetene avsetter denne alkoholen, skal de i 
den grad det er mulig, unngå å forstyrre avsetningen på 
markedet for alkohol som tradisjonelt er avhengig av disse 
avsetningsmulighetene. Alkoholen kan ikke avsettes i sektoren 
for konsumalkohol.

2. Det kan imidlertid besluttes at dersom forsyningen til den 
delen av sektoren der bruken av vinalkohol er obligatorisk, 
ikke kan sikres gjennom anvendelsen av artikkel 27, 28 og 29, 
kan denne alkoholen avsettes til denne sektoren.

Artikkel 32

1. For viner som er framstilt av produsenter som har økt 
alkoholstyrken ved tilsetting av sukrose eller most, og som har 
mottatt støtten nevnt i artikkel 34, skal oppkjøpsprisen som er 
fastsatt for hver enkelt destillasjon, med unntak av destillasjonen 
nevnt i artikkel 27, nedsettes for hvert vindyrkingsområde med 
et identisk standardbeløp beregnet på grunnlag av størrelsen på 
støtten nevnt i artikkel 34, og økningen i alkoholstyrke som er 
fastsatt for det berørte vindyrkingsområdet.

2. På anmodning fra den berørte produsenten foretas 
nedsettelsen bare for de mengder som har fått sin alkoholstyrke 
økt som nevnt i nr. 1.

Artikkel 33

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) unntakene nevnt i dette kapittel,

b) med hensyn til artikkel 27 og 28, vilkårene for 
gjennomføringen av destillasjonen, vurderingen av 
alkoholinnholdet i den produserte vinen, vilkårene 
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for levering av produkter til intervensjonsorganet, 
oppkjøpsprisene på produktene fra destillasjon som 
intervensjonsorganet kan overta, eller kriteriene for 
fastsettelse av disse prisene,

c) minstekravene som skal oppfylles av pressrester og 
vinberme,

d) vilkårene for gjennomføringen av tilbaketrekkingen under 
kontroll som nevnt i artikkel 27 nr. 7,

e) de mengder vin som normalt framstilles som nevnt i 
artikkel 28 nr. 2, 

f) nærmere regler for gjennomføringen av tiltaket nevnt 
i artikkel 30, herunder de produktene den omfatter, og 
avsetningen av produktene fra destillasjonen, særlig 
for å unngå forstyrrelser av markedet for alkohol og 
alkoholsterke drikker,

g) muligheten for endring av oppkjøpsprisen nevnt i artikkel 
28 nr. 3,

h) fastsettelsen av minsteprisen nevnt i artikkel 29 nr. 4.

2. Støttebeløpene nevnt i artikkel 27 og 28, som vil gjøre det 
mulig å avsette de framstilte produktene, støttebeløpene nevnt 
i artikkel 29, reglene som fastslår hvilke omstendigheter som 
kan utløse tiltaket nevnt i artikkel 30, og omfanget og formen 
på den økonomiske støtten fra Fellesskapet til dette tiltaket, 
skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

KAPITTEL III

STØTTE TIL BESTEMTE BRUKSOMRÅDER

Artikkel 34

1. Det gis støtte til bruken av:

a) konsentrert druemost og

b) rektifisert konsentrert druemost

som er produsert i Fellesskapet, når de brukes for å øke 
alkoholstyrken i vinprodukter som slike økninger er tillatt for i 
henhold til denne forordning.

2. Tildeling av støtten kan forbeholdes produkter fra 
vindyrkingssone C III, dersom det uten dette tiltaket ville være 
umulig å opprettholde handelsmønsteret for most og vin til 
sammenstikning.

3. Støttebeløpet skal fastsettes i euro per vol % potensiell 
alkoholstyrke og per hektoliter konsentrert druemost eller 
rektifisert konsentrert druemost, idet det tas hensyn til 
forskjellen mellom kostnader i forbindelse med anriking ved 
hjelp av ovennevnte produkter og ved hjelp av sukrose.

Artikkel 35

1. Det gis støtte til bruken av:

a) druemost og konsentrert druemost som er produsert i 
Fellesskapet, med henblikk på framstilling av drueråsaft 
eller framstilling av andre konsumprodukter fra slik 
drueråsaft,

b) druemost og konsentrert druemost som er produsert i 
vindyrkingssone C III, med henblikk på framstilling i 
Det forente kongerike og i Irland av produkter som hører 
under KN-kode 2206 00, og der medlemsstatene i henhold 
til vedlegg VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en 
sammensatt betegnelse som inneholder ordet «vin»,

c) konsentrert druemost som er produsert i Fellesskapet, som 
hovedbestanddel i en rekke produkter som markedsføres i 
Det forente kongerike og Irland, med tydelig veiledning til 
forbrukeren med henblikk på å oppnå en hjemmelagd drikk 
som etterligner vin.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan det, dersom den 
geografiske begrensningen i forbindelse med produksjon av 
druemost og konsentrert druemost nevnt i nr. 1 bokstav b), 
fører til konkurransevridning, besluttes det å utvide støtten til 
å omfatte druemost og konsentrert druemost som er produsert 
i andre områder i Fellesskapet enn vindyrkingssone C III.

3. Støtten nevnt i nr. 1, skal forbeholdes bruken av produkter 
som stammer fra vindruesorter som er klassifisert utelukkende 
som vindruer, eller både som vindruesorter og som druesorter 
til andre formål, og kan likeledes gis for druer av samme sorter 
med opprinnelse i Fellesskapet.

4. Støttebeløpene må fastsettes slik at forsyningskostnadene 
for druemost og konsentrert druemost med opprinnelse 
i Fellesskapet er av en slik størrelse at de tradisjonelle 
avsetningsmulighetene kan opprettholdes.
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5. En nærmere fastsatt del av støtten fastsatt i nr.  
1 bokstav a), settes av til salgsfremmende kampanjer 
for å fremme forbruket av drueråsaft. Med henblikk på 
gjennomføringen av disse kampanjene kan støtten fastsettes til 
et høyere nivå enn det som følger av anvendelsen av nr. 4.

Artikkel 36

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) vilkårene for tildelingen av støtten nevnt i artikkel 34 nr. 
1,

b) tiltakene som er nødvendige for å sikre kontroll med 
bruken av produktene nevnt i artikkel 35 nr. 1,

c) støttebeløpet nevnt i artikkel 34 og 35, som skal fastsettes 
før begynnelsen av hvert vinår,

d) beslutningen nevnt i artikkel 35 nr. 2.

KAPITTEL IV

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 37

Produsenter som er underlagt forpliktelsene nevnt i artikkel 
27 og 28, omfattes av intervensjonstiltakene fastsatt i denne 
avdeling, dersom de har oppfylt ovennevnte forpliktelser i løpet 
av en referanseperiode som skal fastsettes. Denne perioden og 
nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 38

1. Dersom det konstateres uforholdsmessig høye priser 
for en vintype på fellesskapsmarkedet, og denne situasjonen 
sannsynligvis vil vedvare og derved forstyrre markedet, kan 
Kommisjonen treffe nødvendige tiltak.

2. I den grad det er nødvendig for å støtte markedet for 
bordviner, kan det treffes intervensjonstiltak for produktene 
oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), bortsett fra bordvin, etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

AVDELING IV

PRODUSENT- OG BRANSJEORGANISASJONER

KAPITTEL I

PRODUSENTORGANISASJONER

Artikkel 39

1. I denne forordning menes med «produsentorganisasjon», 
enhver juridisk person:

a) som er opprettet på initiativ fra produsentene av produkter 
som omfattes av denne forordning,

b) som for sine medlemmer særlig har som formål:

i) å sikre at produksjonen planlegges og tilpasses etter 
etterspørselen, særlig når det gjelder kvalitet og 
mengde,

ii) å fremme konsentrasjonen av tilbudet og 
markedsføringen av deres produksjon,

iii) å redusere produksjonskostnadene og stabilisere 
produsentprisene,

iv) å fremme bruken av miljøvennlige dyrkingsmetoder, 
produksjonsmetoder og avfallshåndteringsmetoder, 
særlig for å beskytte kvaliteten på vann, jord og 
landskap, og bevare og/eller fremme det biologiske 
mangfoldet.

2. Produsentorganisasjoner som er anerkjent i henhold 
til denne forordning, skal kunne pålegge sine medlemmer 
hensiktsmessige sanksjoner for overtredelser av de 
vedtektsbestemte forpliktelsene.

3. Medlemsstatene kan anerkjenne produsentgrupper som 
søker om dette, som produsentorganisasjoner i henhold til 
denne forordning, dersom:

a) de oppfyller kravene fastsatt i nr. 1 og 2, og i den forbindelse 
framlegger dokumentasjon på at de har et minste antall 
medlemmer og dekker en minste mengde produksjon som 
er egnet til markedsføring,
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b) de gir tilstrekkelig garanti for at de kan gjennomføre sine 
oppgaver, både med hensyn til varighet og når det gjelder 
effektivitet,

c) de gjør det praktisk mulig for sine medlemmer å oppnå 
nødvendig faglig bistand til å bruke miljøvennlige 
dyrkingsmetoder.

Artikkel 40

1. Medlemsstatene:

a) skal bestemme om de vil anerkjenne en produsentorganisasjon 
senest tre måneder etter at søknaden med ledsagende 
dokumentasjon er innlevert,

b) skal regelmessig kontrollere om produsentorganisasjonene 
overholder vilkårene for anerkjennelse, og ved 
manglende overholdelse pålegge sanksjoner overfor disse 
organisasjonene, og om nødvendig treffe beslutning om å 
tilbakekalle anerkjennelsen,

c) skal innen to måneder underrette Kommisjonen om 
alle beslutninger om tildeling eller tilbakekalling av 
anerkjennelse.

2. Kommisjonen skal kontrollere at artikkel 39 og nr. 1 
bokstav b) i denne artikkel overholdes, ved å gjennomføre 
kontroller, og på grunnlag av kontrollene anmode 
medlemsstatene om å tilbakekalle anerkjennelsene, etter hva 
som er hensiktsmessig.

KAPITTEL II

BRANSJEORGANISASJONER

Artikkel 41

1. For at markedet for kvbd og bordvin med 
geografiske betegnelser skal kunne fungere bedre, 
kan produsentmedlemsstatene, særlig med hensyn 
til gjennomføringen av beslutninger truffet av 
bransjeorganisasjoner, fastsette markedsføringsregler for å 
regulere tilbudet i forbindelse med den første markedsføringen, 
såframt disse reglene handler om at produktene overføres til 
en reserve og/eller gradvis tas ut av en reserve, idet alle andre 
former for samordnet praksis utelukkes, slik som:

— fastsettelse av priser, selv ikke veiledende eller anbefalte 
priser,

— fastfrysing av en altfor høy prosentdel av den årlige 
høsten som normalt er tilgjengelig, og i alminnelighet, alle 
unormale tiltak for å begrense tilbudet,

— nektelse av å utstede den eller de nasjonale attester og/eller 
fellesskapsattester som er nødvendige for omsetning og 
markedsføring av vinprodukter når denne markedsføringen 
er i samsvar med disse reglene.

2. Reglene nevnt i nr. 1, må i sin helhet meddeles de 
næringsdrivende, gjennom kunngjøring i en offisiell publikasjon 
i den berørte medlemsstat.

3. Hvert år skal de medlemsstatene som har benyttet seg av 
mulighetene i nr. 1, framlegge en rapport for Kommisjonen 
om vedtak som er truffet angående dette i det foregående 
år. Kommisjonen skal undersøke om de er i samsvar med 
fellesskapsretten, særlig reglene om fri omsetning (traktatens 
artikkel 28-31), om konkurranse (traktatens artikkel 81-86) og 
om prinsippet om likebehandling (traktatens artikkel 34 nr. 3).

4. Organisasjonene nevnt i nr. 1, skal gjennomføre flere av 
følgende tiltak i én eller flere regioner i Fellesskapet, samtidig 
som de ivaretar forbrukernes interesser:

i) forbedring av kjennskapen til og åpenheten om 
produksjonen og markedet,

ii) bidra til en bedre samordning av markedsføringen 
av produktene, særlig gjennom forskning og 
markedsundersøkelser,

iii) utarbeiding av standardkontrakter som er forenlige med 
fellesskapsreglene,

iv) bedre utnyttelse av produksjonspotensialet,

v) opplysninger og forskning som er nødvendig for å 
innrette produksjonen til produkter som passer bedre til 
markedets behov og forbrukernes smak og ønsker, særlig 
når det gjelder produktkvalitet og miljøvern,

vi) forskning på metoder som gjør det mulig å begrense 
bruken av plantevernmidler og andre stoffer, samtidig 
som produktkvaliteten sikres og jord- og vannressurser 
bevares,

vii) utvikling av metoder og redskaper for å forbedre 
produktkvaliteten på alle produksjons-, vinframstillings- 
og markedsføringsledd,

viii) bedre utnyttelse og beskyttelse av økologisk landbruk, 
opprinnelsesbetegnelser, kvalitetsmerking og geografiske 
betegnelser,

ix) fremme særlig integrert produksjon eller andre 
miljøvennlige produksjonsmetoder.
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KAPITTEL I

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG 
BEHANDLINGSMETODER

Artikkel 42

1. Det skal fastsettes ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder som er tillatt i Fellesskapet, for framstilling 
av produkter som omfattes av denne forordning, bortsett 
fra drueråsaft og konsentrert drueråsaft samt druemost og 
konsentrert druemost beregnet på framstilling av drueråsaft.

2. Tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder kan brukes bare for å sikre en god 
vinframstilling, god holdbarhet eller god bearbeiding av 
produktet.

3. Tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder skal verken omfatte tilsetting av vann, 
med mindre særlige tekniske grunner tilsier det, eller tilsetting 
av alkohol, bortsett fra til frisk druemost der gjæringen er 
avbrutt ved tilsetting av alkohol, sterkvin, musserende vin, 
forskåret vin, og på vilkår som skal fastsettes, perlende vin.

4. Medlemsstatene kan med hensyn til ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder, innføre strengere 
vilkår for å sikre at kvbd, bordvin som har en geografisk 
betegnelse og er produsert på deres territorium, musserende 
vin og sterkvin, bevarer sine karakteristiske egenskaper. 
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse 
vilkårene, som skal formidle dem videre til de øvrige 
medlemsstatene.

5. Med mindre annet er bestemt, kan bare druer av sorter 
som er oppført i klassifiseringen opprettet i samsvar med 
artikkel 19, samt avledede produkter, brukes i Fellesskapet til 
framstilling av:

a) druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av 
alkohol,

b) konsentrert druemost,

c) rektifisert konsentrert druemost,

d) vin egnet til å gi bordvin,

e) bordvin,

f) kvbd,

g) sterkvin,

h) druemost i gjæring av rosindruer,

i)  vin av overmodne druer.

6. Sammenstikning av en vin egnet til å gi en hvit bordvin, 
eller av en hvit bordvin med en vin egnet til å gi en rød 
bordvin, eller med en rød bordvin, kan ikke gi en bordvin.

Denne bestemmelsen skal imidlertid ikke forhindre, i visse 
tilfeller som skal fastsettes, en sammenstikning som nevnt 
i første ledd, dersom det oppnådde produktet har samme 
kjennetegn som en rød bordvin.

Som unntak fra første ledd tillates en slik sammenstikning 
inntil 31. juli 2005, i områder der det har vært tradisjon for 
en slik framstillingsmåte, i samsvar med nærmere regler som 
skal fastsettes.

Artikkel 43

1. De tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
behandlingsmetoder er angitt i vedlegg IV og V.

2. Dette gjelder særlig:

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
for anriking, syrning, avsyrning og søtning samt reglene 
for innhold av svoveldioksid og et høyeste innhold av 
flyktig syre, som fastsatt i vedlegg V avsnitt A-G,

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
samt reglene for framstilling av musserende vin og 
musserende kvalitetsvin, som fastsatt i vedlegg V avsnitt 
H og I,

— tillatte ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 
samt reglene for framstilling av sterkvin, som fastsatt i 
vedlegg V avsnitt J.

Artikkel 44

1. Med hensyn til produkter som hører under KN-kode 
2204 10, 2204 21 og 2204 29, kan bare sterkviner, musserende 
viner, kullsyreimpregnerte musserende viner, perlende viner, 
kullsyreimpregnerte perlende viner, kvbd, bordviner og 

AVDELING V

ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG BEHANDLINGSMETODER, BESKRIVELSE, BETEGNELSE, 
PRESENTASJON OG BESKyTTELSE
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eventuelt, som unntak fra artikkel 45, lovlig importerte viner, 
tilbys eller leveres til direkte konsum innenfor Fellesskapet.

2. Med mindre det gjøres unntak for viner på flaske der det 
kan godtgjøres at tappingen har skjedd før 1. september 1971, 
kan annen vin enn kvbd som stammer fra vinstokksortene 
nevnt i artikkel 42 nr. 5, men som ikke svarer til definisjonene 
i vedlegg I nr. 12-18, bare brukes til vindyrkerens eget konsum, 
til produksjon av vineddik eller til destillasjon.

3. I år med ugunstige klimatiske forhold kan det vedtas at 
produkter fra vindyrkingssone A og B som ikke oppfyller en 
nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent fastsatt 
for den aktuelle vindyrkingssonen, skal brukes i Fellesskapet 
til produksjon av musserende viner og kullsyreimpregnerte 
musserende viner, forutsatt at disse vinene har en sann 
alkoholstyrke på minst 8,5 vol %, eller til produksjon av 
kullsyreimpregnerte perlende viner. I dette tilfellet skal 
anrikingen foretas innenfor grensene nevnt i vedlegg V avsnitt 
D nr. 5.

4. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som 
medlemsstatene kan anvende ved framstillingen på deres 
territorium av produkter som ikke hører under KN-kode 2204 
10, 2204 21 og 2204 29, kan frisk druemost der gjæringen er 
avbrutt ved tilsetting av alkohol, bare brukes til framstilling av 
disse produktene.

5. Drueråsaft og konsentrert drueråsaft med opprinnelse i 
Fellesskapet kan ikke brukes til vinframstilling eller tilsettes 
vin. Disse produktene skal kontrolleres med hensyn til 
bruken. Alkoholgjæring av disse produktene på Fellesskapets 
territorium er forbudt.

6. Bestemmelsene i nr. 4 og 5 får ikke anvendelse på 
produkter som er beregnet på produksjon i Det forente 
kongerike og Irland av produkter som hører under KN-kode 
2206 00, og for hvilke medlemsstatene i henhold til vedlegg 
VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en sammensatt 
betegnelse som inneholder ordet «vin».

7. Viner egnet til å gi bordvin, som ikke oppfyller en nedre 
grense for sann alkoholstyrke i volumprosent for bordvin, kan 
omsettes bare til framstilling av musserende vin eller til foretak 
som produserer eddik, til destillasjon og til annen industriell 
bruk. Anrikingen av disse vinene og deres sammenstikning med 
en bordvin for å øke den sanne alkoholstyrken i volumprosent 
til det nivå som er fastsatt for bordvin, kan finne sted bare i 
vinframstillerens anlegg eller for dennes regning.

8. Av vinberme eller pressrester av druer kan det verken 
framstilles vin eller andre drikker til direkte konsum, bortsett 
fra alkohol, brennevin eller piquette.

9. Piquette kan, i den grad den berørte medlemsstaten 
tillater slik produksjon, bare brukes til destillasjon eller til den 
enkelte vindyrkers eget konsum.

10. Forskåret vin kan brukes bare til destillasjon.

11. Druemost i gjæring av rosindruer kan omsettes bare til 
framstilling av sterkvin og bare i de vindyrkingsområder der 
denne bruken er tradisjon per 1. januar 1985, og til framstilling 
av vin av overmodne druer.

12. Friske druer, druemost, druemost i gjæring, konsentrert 
druemost, rektifisert konsentrert druemost, druemost der 
gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, drueråsaft og 
konsentrert drueråsaft med opprinnelse i tredjestater og som 
befinner seg på Fellesskapets territorium, kan ikke brukes til 
framstilling av eller tilsetting i vin.

13. Alkoholgjæring av produktene nevnt i nr. 12, er forbudt 
på Fellesskapets territorium. Denne bestemmelsen får ikke 
anvendelse på produkter som er beregnet på produksjon i Det 
forente kongerike og Irland av produkter som hører under 
KN-kode 2206 00, og for hvilke medlemsstatene i henhold 
til vedlegg VII avsnitt C nr. 2 kan tillate at det brukes en 
sammensatt betegnelse som inneholder ordet «vin».

14. Sammenstikning av en vin med opprinnelse i en tredjestat 
med en vin fra Fellesskapet, og sammenstikning på Fellesskapet 
geografiske område av viner med opprinnelse i tredjestater, er 
forbudt.

15. Rådet kan fastsette unntak fra nr. 12, fra nr. 13 
første punktum og fra nr. 14, i samsvar med Fellesskapets 
internasjonale forpliktelser.

Artikkel 45

1. Med mindre det gjøres unntak, kan følgende produkter 
ikke tilbys eller leveres til direkte konsum:

a) importerte og ikke-importerte produkter som hører under 
KN-kode 2204 10, 2204 21, 2204 29 og 2204 30 10, og 
som har gjennomgått ønologiske framstillingsmåter som 
ikke er tillatt etter fellesskapsreglene, eller når dette er 
tillatt, etter nasjonale regler.

b) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c), som 
ikke er av sunn og god handelskvalitet,
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c) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, som ikke svarer til 
definisjonene i vedlegg I.

2. Unntakene nevnt i nr. 1 for importerte produkter, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 133.

Artikkel 46

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel og av vedlegg IV og V etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) med hensyn til vedlegg V avsnitt A, overgangstiltakene 
for viner produsert før 1. september 1986 og endringer av 
listene over viner i nr. 2,

b) med hensyn til vedlegg IV og V, begrensninger og 
visse vilkår for bruken av ønologiske framgangsmåter og 
behandlingsmetoder som er nevnt i disse vedleggene, med 
unntak av begrensningene og vilkårene som er fastsatt i 
disse vedleggene,

c) beslutningene, unntakene, avvikene, vilkårene og listene 
som er nevnt i dette kapittel og i vedlegg V,

d) anvendelsen av vedlegg V avsnitt C-G på produkter 
høstet i de områder i Fellesskapet som ikke omfattes av 
vindyrkingssonene oppført i vedlegg III,

e) med hensyn til vedlegg V avsnitt J, listene nevnt i nr. 2 
bokstav b) og i nr. 6, unntakene nevnt i nr. 4 bokstav b), og 
ordningen med oppgaver og registrering som er nevnt i nr. 
6.

2. Følgende regler skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 75:

a) reglene for sammenligning mellom visse ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder som brukes 
i tredjestater, samt regler nevnt i artikkel 43 nr. 1 og i 
vedlegg IV,

b) bestemmelser om blanding og sammenstikning av most og 
vin,

c) spesifikasjoner om renheten og identiteten til stoffene som 
brukes ved ønologiske framstillingsmåter,

d) administrative regler for utføringen av de tillatte ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder; disse reglene 
kan fastsette at visse ønologiske framstillingsmåter og 

behandlingsmetoder bare kan utføres under tilsyn av en 
person som er godkjent av medlemsstaten, og som besitter 
tilstrekkelig kunnskap til å sikre produktets kvalitet, 
hygiene og sunnhet,

e) vilkårene for oppbevaring og omsetning, bruken av 
produktene nevnt i artikkel 45, eller listene over produkter 
som er unntatt fra kravene i nevnte artikkel, og fastsettelsen 
av kriterier som i enkelttilfeller gjør det mulig å unngå 
overdrevet strenghet, samt vilkårene for at medlemsstatene 
kan tillate oppbevaring, omsetning og bruk av andre 
produkter som ikke er i samsvar med bestemmelsene i 
denne forordning, bortsett fra dem som er nevnt i artikkel 
45 nr. 1, eller med bestemmelser vedtatt i henhold til denne 
forordning,

f) alminnelige regler for bruk av ellers ikke tillatte 
ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder i 
forsøksøyemed.

3. Etter framgangsmåten vedtatt i artikkel 75, skal det vedtas 
analysemetoder som gjør det mulig å fastslå sammensetningen 
av produktene som omfattes av denne forordning, og regler som 
gjør det mulig å fastslå om disse produktene har gjennomgått 
en behandling som er i strid med de tillatte ønologiske 
framstillingsmåter,

Etter samme framgangsmåte skal det om nødvendig vedtas 
grenseverdier for de bestanddeler som tyder på at visse 
ønologiske framstillingsmåter har vært brukt, og tabeller som 
gjør det mulig å sammenligne analysedata.

Dersom Fellesskapets analysemetoder eller reglene nevnt i 
første ledd for påvisning og bestemmelse av de ettersøkte 
bestanddelene i det berørte produktet, ikke er fastsatt, skal 
imidlertid følgende gjelde:

a) analysemetodene som er godkjent av generalforsamlingen 
for Det internasjonale vinkontor (OIV), og offentliggjort 
av dette kontoret, eller

b) dersom det ikke finnes noen hensiktsmessige 
analysemetoder blant dem som er nevnt under bokstav a), 
en analysemetode som oppfyller standardene som anbefales 
av Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO), 
eller

c) dersom ingen av metodene nevnt i bokstav a) og b), er til 
rådighet, og ut fra metodens nøyaktighet, repeterbarhet og 
reproduserbarhet:

i) en analysemetode som er tillatt i den berørte 
medlemsstat, eller

ii) om nødvendig, enhver annen hensiktsmessig 
analysemetode.
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Automatiserte analysemetoder som brukes i stedet for en 
fellesskapsanalysemetode, skal anses som likeverdige med 
fellesskapsanalysemetodene nevnt i første ledd, forutsatt at 
det er fastslått etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, at 
resultatene som oppnås med hensyn til nøyaktighet, repeterbarhet 
og reproduserbarhet minst tilsvarer de resultater som er 
oppnådd med den tilsvarende fellesskapsanalysemetoden.

KAPITTEL II

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG 
BESKyTTELSE AV VISSE PRODUKTER

Artikkel 47

1. Reglene for beskrivelse, betegnelse og presentasjon 
av visse produkter som omfattes av denne forordning, og 
beskyttelse av visse angivelser, betegnelser og uttrykk, finnes i 
dette kapittel og i vedlegg VII og VIII. Reglene skal særlig ta 
hensyn til følgende målsetninger:

a) å beskytte forbrukernes legitime interesser,

b) å beskytte produsentenes legitime interesser,

c) at det indre marked fungerer på en tilfredsstillende måte,

d) å fremme produksjonen av kvalitetsprodukter.

2. Reglene nevnt i nr. 1, skal særlig omfatte bestemmelser:

a) som gjør bruken av visse betegnelser obligatorisk,

b) som tillater bruk av visse betegnelser, på visse vilkår,

c) som tillater bruk av andre betegnelser, herunder 
opplysninger som kan være nyttige for forbrukerne,

d) som regulerer beskyttelse og kontroll av visse betegnelser,

e) som regulerer bruken av geografiske betegnelser og 
tradisjonelle betegnelser,

f) som regulerer merkingen av produkter som er importert, 
eller, dersom det er tillatt i henhold til denne forordning, 
som er framstilt av disse produktene, for å sikre at 

forbrukerne er opplyst om det berørte produktets art, og at 
dette ikke er merket som et fellesskapsprodukt eller som et 
produkt fra en medlemsstat.

3. Reglene nevnt i nr. 1, får anvendelse på beskrivelsen av 
produktene som er angitt der:

a) på etiketter,

b) i registre og i følgedokumenter og i andre dokumenter som 
er foreskrevet i fellesskapsbestemmelsene, heretter kalt 
«offentlige dokumenter», unntatt tolldokumenter,

c) i handelsdokumenter, særlig i fakturaer og følgebrev, og

d) i reklamemateriell, i den grad dette er fastsatt i særlige 
bestemmelser i denne forordning.

4. Reglene nevnt i nr. 1, får anvendelse på presentasjonen av 
produktene som er angitt der, med hensyn til:

a) beholdere, herunder lukkeinnretningen,

b) merking,

c) emballasje.

5. Reglene nevnt i artikkel 1, får anvendelse på produkter 
som bys fram for salg og på produkter som markedsføres.

Artikkel 48

Beskrivelsen og presentasjonen av produktene nevnt i denne 
forordning, og enhver form for reklame for slike produkter, må 
ikke være feilaktig eller kunne føre til forveksling eller villede 
de personer de er rettet mot, særlig med hensyn til:

— informasjonen fastsatt i artikkel 47; dette skal også gjelde 
dersom informasjonen er brukt i oversettelse, eller med en 
henvisning til det stedet produktet faktisk kommer fra, eller 
med tillegg som «art», «type», «metode», «etterligning», 
«merke» eller lignende,

— produktenes egenskaper, særlig art, sammensetning, 
alkoholstyrke i volumprosent, farge, opprinnelse eller 
herkomst, kvalitet, vinstokksort, årgang eller beholdernes 
nominelle volum,

— identiteten og statusen til de fysiske eller juridiske personer 
eller gruppe av personer som har vært eller er involvert i 
framstillingen eller den kommersielle distribusjonen av det 
aktuelle produktet, særlig tapperen.
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Artikkel 49

1. Produkter hvis beskrivelse eller presentasjon ikke 
samsvarer med bestemmelsene i denne forordning eller med 
de nærmere regler for dens gjennomføring, kan verken bys 
fram for salg, markedsføres i Fellesskapet eller eksporteres.

Med hensyn til produkter beregnet på eksport, kan imidlertid 
unntak fra bestemmelsene i denne forordning:

— tillates av medlemsstatene når importtredjestatens 
lovgivning krever det,

— fastsettes i gjennomføringsreglene i tilfeller som ikke 
omfattes av første strekpunkt.

2. Den medlemsstat på hvis territorium det forekommer 
et produkt med en beskrivelse eller presentasjon som ikke 
er i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 1, skal treffe 
nødvendige straffetiltak mot overtredelsen i forhold til dens 
omfang.

Medlemsstaten kan imidlertid tillate at det aktuelle produktet 
oppbevares med henblikk på salg, markedsføres i Fellesskapet 
eller eksporteres dersom beskrivelsen eller presentasjonen 
bringes i samsvar med bestemmelsene nevnt i nr. 1.

Artikkel 50

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak, etter 
vilkårene fastsatt i artikkel 23 og 24 i avtale om handelsrelaterte 
sider ved immaterialrettigheter, for å gjøre det mulig for 
berørte parter å hindre bruken i Fellesskapet av en geografisk 
betegnelse som identifiserer produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2 
bokstav b), på produkter som ikke har sin opprinnelse på det 
stedet som den aktuelle geografiske betegnelsen angir, også 
selv om den sanne opprinnelsen til produktene er angitt eller 
den geografiske betegnelsen er brukt i oversettelse, eller følges 
av betegnelser som «art», «type», «stil», «etterligning» eller 
lignende betegnelser.

2. I denne artikkel menes med «geografisk betegnelse», en 
betegnelse som benyttes til å identifisere et produkt som har 
sin opprinnelse i territoriet til en tredjestat som er medlem av 
Verdens handelsorganisasjon, eller i en region eller et område 
i dette territoriet, i tilfeller der produktets kvalitet, omdømme 
eller andre bestemte kjennetegn i hovedsak er knyttet til denne 
geografiske opprinnelsen.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse uten hensyn til andre 
bestemmelser i Fellesskapets regelverk som fastsetter regler 
for betegnelse og presentasjon av produkter som omfattes av 
denne forordning.

Artikkel 51

1. I denne avdeling menes med «navnet på en geografisk 
enhet som er mindre enn medlemsstaten», navnet på:

— et lite sted eller en gruppe av slike steder,

— en kommune eller en del av en kommune,

— et underområde av et vindyrkingsområde eller en del av et 
slikt underområde,

— et annet dyrkingsområde enn et bestemt dyrkingsområde.

2. Bruken av en geografisk betegnelse for å angi bordviner 
som framstilles ved sammenstikning av vin fra druer høstet i 
forskjellige produksjonsområder, skal være tillatt dersom minst 
85 % av den bordvin som framstilles ved sammenstikningen, 
stammer fra det produksjonsområdet som den har sitt navn 
etter.

Bruken av en geografisk betegnelse knyttet til et 
produksjonsområde i vindyrkingssone A eller vindyrkingssone 
B for å angi hvite bordviner, skal imidlertid tillates bare 
dersom de produkter som den sammenstukne vinen består av, 
kommer fra den aktuelle vindyrkingssonen, eller dersom den 
aktuelle vinen framkommer ved sammenstikning av bordviner 
fra vindyrkingssone A med bordviner fra vindyrkingssone B.

3. Medlemsstatene kan sette som vilkår for bruken av en 
geografisk betegnelse for å angi en bordvin, særlig at den i sin 
helhet framstilles av visse uttrykkelig utpekte vinstokksorter, 
og at den utelukkende stammer fra det nøyaktig avgrensede 
territorium som den har sitt navn etter.

Artikkel 52

1. Dersom en medlemsstat tildeler navnet på et bestemt 
dyrkingsområde til en kvbd, eller eventuelt til en vin som 
skal bearbeides til en slik kvbd, kan dette navnet ikke brukes 
til å betegne produkter fra vinsektoren som ikke stammer fra 
dette området, og/eller som ikke har fått navnet i samsvar med 
bestemmelsene i de relevante fellesskapsregler eller nasjonale 
regler. Dette gjelder også dersom en medlemsstat har tildelt 
navnet på en kommune eller en del av en kommune eller et 
lite sted, til en enkelt kvbd, eller eventuelt til en vin som skal 
bearbeides til en slik kvbd.

Med forbehold for fellesskapsbestemmelser om særlige typer 
kvbd, kan medlemsstatene etter visse produksjonsvilkår som 
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de fastsetter, tillate at navnet på et bestemt dyrkingsområde 
kombineres med en presisering angående framstillingsmetoden 
eller produktets art eller med navnet på en druesort eller et 
synonym for denne.

Som unntak fra første ledd kan Rådet, med kvalifisert flertall 
etter forslag fra Kommisjonen, inntil 31. august 2001 tillate at 
anvendelsen av visse geografiske navn som tradisjonelt brukes 
til å betegne bordviner, og som er blitt navnet på et bestemt 
dyrkingsområde, fortsatt kan brukes til å betegne bordviner i 
høyst tre vinår.

2. Følgende navn og betegnelser:

— navnet på en vinsort,

— en tradisjonell særbetegnelse nevnt i vedlegg VII avsnitt A 
nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt fjerde understrekpunkt, 
eller i vedlegg VIII avsnitt D nr. 2 bokstav a) annet 
strekpunkt, eller

— en tradisjonell tilleggsbetegnelse nevnt i vedlegg VII 
avsnitt B nr. 1 bokstav b) femte strekpunkt, forutsatt at den 
tildeles av en medlemsstat for å beskrive en vin i henhold 
til fellesskapsbestemmelsene,

må ikke brukes til å betegne, presentere eller reklamere for 
andre drikker enn vin eller druemost, med mindre enhver 
risiko for forveksling av art, opprinnelse, herkomst eller 
sammensetning for slike drikker er utelukket.

3. Bruken av et navn eller en betegnelse som nevnt i nr. 2, 
eller av uttrykkene «Hock», «Claret», «Liebfrauenmilch» og 
«Liebfraumilch», også om dette ledsages av uttrykk som «art», 
«type», «stil», «etterligning» eller lignende betegnelser, skal 
være forbudt med henblikk på beskrivelse og presentasjon av:

— en vare som hører under KN-kode 2206, med mindre den 
aktuelle varen faktisk stammer fra det angitte sted,

— en vare som markedsføres med tydelig veiledning til 
forbrukeren med henblikk på å oppnå en hjemmelagd drikk 
som etterligner vin; navnet på vinstokksorten kan likevel 
anvendes dersom den aktuelle varen faktisk er framstilt 
av denne sorten, med mindre dette navnet kan føre til 
forveksling med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller 
en geografisk enhet som anvendes som beskrivelse av en 
kvbd.

4. Navnene:

— på et bestemt dyrkingsområde,

— på en geografisk enhet som er mindre enn det bestemte 
dyrkingsområdet, dersom dette navnet er tildelt 
av en medlemsstat for å betegne en vin i henhold til 
fellesskapsbestemmelsene,

må ikke brukes til å betegne, presentere eller reklamere for 
andre drikker enn vin eller druemost, med mindre:

a) for produkter som hører under KN-kode 2009, 2202, 2205, 
2206, 2207, 2208 og 2209, og for produkter framstilt av en 
vinråvare, at ovennevnte navn og betegnelser er anerkjent 
i medlemsstaten der produktet har sin opprinnelse, og at 
denne anerkjennelsen er forenlig med fellesskapsretten,

b) for andre drikker enn dem som er nevnt i bokstav a), at 
enhver risiko for forveksling av art, opprinnelse, herkomst 
eller sammensetning for slike drikker er utelukket.

Selv om anerkjennelsen nevnt i bokstav a), ikke har funnet 
sted, kan disse navnene fortsatt brukes inntil 31. desember 
forutsatt at bokstav b) overholdes.

Artikkel 53

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
dette kapittel og vedlegg VII og VIII etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75. Disse reglene skal særlig omfatte 
unntakene, vilkårene og tillatelsene som er fastsatt i disse 
vedleggene.

2. Følgende bestemmelser skal vedtas etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75:

a) angivelsene, symbolene og andre merker som er nevnt i 
innledningen til vedlegg VII, eller i vedlegg VIII avsnitt A 
nr. 2,

b) listen over tradisjonelle særbetegnelser som er nevnt i 
vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt 
fjerde understrekpunkt, eller i vedlegg VIII avsnitt D nr. 2 
bokstav c) annet strekpunkt,

c) vilkårene for å bruke geografiske betegnelser som er nevnt 
i vedlegg VII avsnitt A nr. 2,
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d) angivelsene som er nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 4,

e) vilkårene for å bruke de angivelsene som er nevnt i vedlegg 
VII avsnitt B nr. 1, og rammen for å bruke de angivelsene 
som er nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 3,

f) angivelsene som er nevnt i vedlegg VII avsnitt B nr. 2, og 
vilkårene for å bruke dem,

g) det omfang og de vilkår som gjelder for anvendelsen av 
bestemmelsene i vedlegg VII på produkter som omfattes 
av denne forordning, og som ikke er nevnt i vedlegg 
VII avsnitt A nr. 1 eller i vedlegg VIII, særlig for 
druemost, druemost i gjæring, konsentrert druemost, ung, 
ikke ferdiggjæret vin og vin av overmodne druer, som er 
framstilt i Fellesskapet,

h) vilkårene for lagring og transport av produktene i beholdere 
samt deres anvendelse og merking, herunder også med 
hensyn til beholdere for framstilling og oppbevaring av 
musserende vin,

i) når det er hensiktsmessig, tildeling av navn på geografiske 
enheter som er nevnt i vedlegg VIII avsnitt E nr. 1 annet 
strekpunkt,

j) de obligatoriske og valgfrie angivelser som skal oppføres i 
registre, offisielle dokumenter og handelsdokumenter,

k) vilkårene som er nevnt i vedlegg VIII, i henholdsvis avsnitt 
G nr. 2 og avsnitt G nr. 5,

l) vilkårene og unntaksbestemmelsene som er nevnt i vedlegg 
VIII avsnitt I nr. 6.

AVDELING VI

KVALITETSVINER FRA BESTEMTE DyRKINGSOMRÅDER

Artikkel 54

1. Med «kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«kvbd») menes det vin som oppfyller bestemmelsene i denne 
avdeling og i fellesskapsbestemmelsene og de nasjonale 
bestemmelsene som er vedtatt i denne forbindelse.

2. Kvbd skal omfatte følgende kategorier:

a) «kvalitetssterkviner fra bestemte dyrkingsområder» («kvbd-
sterkviner»), som oppfyller definisjonen av sterkvin,

b) «musserende kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«musserende kvbd»), som oppfyller definisjonen av 
musserende vin, herunder musserende kvbd av aromatisk 
type,

c) «perlende kvalitetsviner fra bestemte dyrkingsområder» 
(«perlende kvbd»), som oppfyller definisjonen av perlende 
vin,

d) annen kvbd enn de som er nevnt under bokstav a), b) og 
c).

3. Produkter som er egnet til framstilling av kvbd, er:

a) friske druer,

b) druemost,

c) druemost i gjæring,

d) ung, ikke ferdiggjæret vin og

e) vin.

4. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen listen over 
kvbd som de har anerkjent, med nærmere opplysninger for hver 
kvbd om nasjonale bestemmelser som regulerer produksjon og 
framstilling av dem.

5. Kommisjonen skal offentliggjøre listen i C-utgaven av De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 55

1. Bestemmelsene for produksjon av kvbd skal, i tillegg til 
eventuelle nasjonale regler som er vedtatt i henhold til artikkel 
57 nr. 1, idet det tas hensyn til tradisjonelle produksjonsvilkår 
dersom disse ikke skader den kvalitetsfremmende politikk 
og gjennomføringen av det indre marked, bygge på følgende 
faktorer:

a) produksjonsområdets avgrensning,

b) vinstokksorter,
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c) dyrkingsmetoder,

d) vinframstillingsmetoder,

e) laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent,

f) avling per hektar,

g) undersøkelse og vurdering av organoleptiske egenskaper.

2. Bestemmelsene nevnt i nr. 1, er fastsatt i vedlegg VI 
avsnitt A-J.

3. Bestemmelsene i vedlegg VI avsnitt K skal utelukkende 
få anvendelse på musserende kvbd. Bestemmelsene i vedlegg 
VI avsnitt L skal utelukkende få anvendelse på kvbd-sterkvin.

Artikkel 56

1. Medlemsstatene skal utarbeide regler for hvordan, i 
produksjonsleddet:

a) en produsent kan:

i) unnlate å anmode om klassifisering som kvbd 
av et produkt som er oppført i avlings- eller 
produksjonsoppgaven som et produkt egnet til å gi 
kvbd, eller

ii) nedklassifisere en kvbd, særlig til bordvin,

b) vedkommende myndighet utpekt av medlemsstatene, kan 
nedklassifisere en kvbd.

2. Nedklassifiseringen av en kvbd i handelsleddet skal 
utføres:

a) av vedkommende myndighet i den medlemsstat, på hvis 
territorium vinen befinner seg:

i) dersom vinen har sin opprinnelse i denne medlemsstaten, 
eller

ii) dersom det er tale om små mengder som skal 
bestemmes,

b) av vedkommende myndighet i den medlemsstat der vinen 
har sin opprinnelse, i tilfeller som ikke omfattes av  
bokstav a).

3. Nedklassifiseringen nevnt i nr. 2 skal særlig besluttes når 
vedkommende myndighet har fastsatt:

a) at vinen har gjennomgått en endring under lagring eller 
transport som har forringet eller forandret kjennetegnene 
til den berørte kvbd,

b) at vinen har gjennomgått en ikke tillatt behandling eller er 
ikke på lovlig måte betegnet som en kvbd.

Artikkel 57

1. I tillegg til faktorene som er nevnt i artikkel 55, kan 
produsentmedlemsstatene, idet de tar hensyn til rimelig 
sedvane, fastlegge ytterligere obligatoriske kjennetegn og 
vilkår for produksjon av kvbd.

2. I tillegg til de andre bestemmelsene fastsatt i denne 
forordning, kan produsentmedlemsstatene, idet de tar hensyn til 
rimelig sedvane, fastlegge ytterligere eller strengere kjennetegn 
og vilkår for produksjon, framstilling og omsetning av kvbd på 
sitt territorium.

Artikkel 58

1. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne avdeling og vedlegg VI etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte:

a) beslutningene, unntakene, avvikene og listene som er 
nevnt i denne avdeling og i vedlegg VI,

b) avgrensningen av områdene i umiddelbar nærhet av et 
bestemt dyrkingsområde, idet det særlig tas hensyn til de 
geografiske forholdene og administrative strukturer,

c) bruken av nedklassifisert kvbd og vilkårene for denne 
bruken,

d) hensiktsmessige bestemmelser om systematisk og generell 
anvendelse av organoleptiske undersøkelser, bruken av 
vin som ikke oppfyller kravene i undersøkelsen, samt 
vilkårene for denne bruken,

e) bestemmelse av små mengder som nevnt i artikkel 56 nr. 2 
bokstav a) nr. ii).
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Artikkel 59

1. All import til Fellesskapet av produktene nevnt i artikkel 
1 nr. 2 bokstav a) og b), skal skje mot framlegging av en 
importlisens. For all import av de andre produktene nevnt i 
artikkel 1 nr. 2, og all eksport av produktene nevnt i artikkel 1 
nr. 2, kan det kreves framlagt en import- eller eksportlisens.

2. Medlemsstatene skal utstede lisens til alle som søker om 
det, uavhengig av hvor i Fellesskapet vedkommende har sitt 
etableringssted og uten å berøre bestemmelser som gjelder 
anvendelsen av artikkel 62 og 63.

Lisensen er gyldig i hele Fellesskapet.

Utstedelsen av lisensene er avhengig av at det stilles sikkerhet 
som garanterer forpliktelsen til å importere eller eksportere 
i løpet av lisensens gyldighetstid, og som helt eller delvis 
går tapt dersom transaksjonen innen denne fristen ikke er 
gjennomført eller er bare delvis gjennomført, med mindre det 
foreligger force majeure.

3. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, vedtas:

a) listen over produkter som det kreves import- eller 
eksportlisens for,

b) lisensenes gyldighetstid og andre nærmere regler for 
gjennomføringen av denne artikkel.

Artikkel 60

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal 
tollsatsene i den felles tolltariff få anvendelse på produktene 
nevnt i artikkel 1 nr. 2.

2. For drueråsaft og druemost som hører under KN-kode 
2209 60 og 2204 30, for hvilke anvendelsen av tollsatsene i 
den felles tolltariff er avhengig av importprisen for produktet, 
skal riktigheten av denne prisen etterprøves enten på grunnlag 
av en kontroll av de enkelte partier, eller ved hjelp av en fast 
importverdi, som Kommisjonen beregner på grunnlag av 
prisnoteringer for de samme produktene i opprinnelsesstatene.

Dersom den oppgitte inntaksprisen for det berørte partiet er 
høyere enn den faste importverdien forhøyet med en margin 
som er vedtatt i samsvar med nr. 3, og som ikke må overstige 
den faste verdien med mer enn 10 %, må det stilles sikkerhet 

tilsvarende importavgifter som er fastsatt på grunnlag av den 
faste importverdien.

Dersom inntaksprisen for det berørte partiet ikke oppgis i 
det tilfellet som er nevnt i annet ledd, er anvendelsen av den 
felles tolltariff avhengig av den faste importverdien eller av 
anvendelsen av de relevante bestemmelsene i tollregelverket, 
på vilkår som skal fastsettes i samsvar med nr. 3.

3. Dersom unntakene i artikkel 44 nr. 15 får anvendelse 
på importerte produkter, skal importørene stille en sikkerhet 
for disse produktene hos de utpekte tollmyndighetene på 
tidspunktet for varens frigivelse for fri omsetning. Sikkerheten 
skal tilsvare et beløp som skal fastsettes. Sikkerheten skal 
frigis når importøren har framlagt for tollmyndighetene i 
den medlemsstaten der varen er frigitt for fri omsetning, 
tilfredsstillende bevis for at druemosten er blitt bearbeidet til 
drueråsaft, som brukes i andre produkter utenfor vinsektoren, 
eller dersom den er brukt til vinframstilling, at den er behørig 
merket.

4. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen 
av denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. 
Disse reglene skal særlig omfatte fastsettelsen av kriterier for 
fastsettelse av hvilken kontrollordning som skal anvendes, og 
hvilke faktorer som skal tas i betraktning ved beregningen av 
de faste importverdiene, størrelsen på sikkerheten nevnt i nr. 3 
samt reglene for tilbakebetaling av denne sikkerheten.

Artikkel 61

1. For å unngå eller motvirke skadelige virkninger for 
fellesskapsmarkedet, som kan oppstå som følge av import av 
visse produkter nevnt i artikkel 1 nr. 2, skal det ved import av 
ett eller flere av disse produktene til tollsatsen fastsatt i den 
felles tolltariff, pålegges en tilleggstoll dersom vilkårene i 
artikkel 5 i avtalen om landbruk, som i samsvar med traktatens 
artikkel 300 er inngått innenfor rammen av Uruguay-rundens 
multilaterale handelsforhandlinger, er oppfylt, med mindre 
det ikke er risiko for at importen skaper forstyrrelser på 
fellesskapsmarkedet, eller dersom virkningene ikke står i 
forhold til det mål som etterstrebes.

2. Utløsningsprisene, som dersom de underskrides gjør at 
det pålegges en tilleggstoll, skal være de som er meddelt av 
Fellesskapet til Verdens handelsorganisasjon.

Utløsningsmengdene som skal overskrides for at det skal 
pålegges en tilleggstoll, skal fastsettes særlig på grunnlag av 
importen til Fellesskapet i de tre år som går forut for det året 

AVDELING VII

ORDNING FOR HANDEL MED TREDJESTATER
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da de skadelige virkningene nevnt i nr. 1, har oppstått eller vil 
kunne oppstå.

3. Importprisene som skal tas i betraktning ved pålegging av 
tilleggstoll, skal fastsettes på grunnlag av importpriser cif for 
den aktuelle forsendelsen.

Importprisene cif skal for dette formål kontrolleres på 
grunnlag av representative priser for det aktuelle produktet 
på verdensmarkedet, eller på Fellesskapets importmarked for 
produktet.

4. Kommisjonen skal vedta nærmere regler for gjennomføring 
av denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. 
Disse reglene skal særlig omfatte:

a) de produktene som det skal anvendes tilleggstoll for i 
samsvar med artikkel 5 i avtalen om landbruket,

b) de andre kriteriene som er nødvendige for å sikre at nr. 1 
anvendes i samsvar med artikkel 5 i nevnte avtale.

Artikkel 62

1. Tollkvoter for produktene som omfattes av denne 
forordning, og som følger av avtaler som er inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300, eller av en annen rettsakt vedtatt 
av Rådet, skal åpnes og forvaltes av Kommisjonen i samsvar 
med nærmere regler vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

2. Ved forvaltning av kvotene kan det anvendes én av 
følgende metoder eller en kombinasjon av dem:

a) en metode som er basert på den kronologiske rekkefølgen 
søknadene er levert i («først til mølla»-prinsippet),

b) en metode som går ut på fordeling i forhold til mengdene 
det er innlevert søknad om («samtidig behandling»),

c) en metode der det tas hensyn til tradisjonelle handelsmønstre 
(«tradisjonelle/nye importører»).

Det kan fastsettes andre hensiktsmessige metoder. De skal ikke 
medføre forskjellsbehandling av de berørte næringsdrivende.

3. Ved fastsettelsen av forvaltningsmetoden skal det i gitte 
tilfeller tas hensyn til forsyningsbehovene på fellesskapsmarkedet 

og nødvendigheten av å sikre likevekten på dette markedet, 
samtidig som det likevel kan tas utgangspunkt i de metodene 
som tidligere er blitt brukt på kvoter i samsvar med dem som 
er nevnt i nr. 1, uten at det berører rettighetene som følger av 
avtaler inngått innenfor rammen av handelsforhandlingene 
under Uruguay-runden.

4. Ved de nærmere regler som er nevnt i nr. 1, fastsettes det 
årlige kvoter som om nødvendig fordeles over kortere perioder, 
og det fastsettes også hvilken forvaltningsmetode som skal 
brukes, og herunder også bestemmelser om:

a) garantier for produktets art, herkomst og opprinnelse,

b) anerkjennelse av det dokumentet som gjør det mulig å 
kontrollere garantiene nevnt i bokstav a),

c) vilkårene for utstedelse av importlisenser og lisensenes 
gyldighetstid.

Artikkel 63

1. I den utstrekning det er nødvendig for å muliggjøre 
eksport av:

a) produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), b) og c),

b) sukker som hører under KN-kode 1701, glukose og 
glukosesirup som hører under KN-kode 1702 30 91, 1702 
30 99, 1702 40 90 og 1702 90 50, også i form av produkter 
som hører under KN-kode 1702 30 51 og 1702 30 59, som 
er iblandet produktene som hører under KN-kode 2009 60 
11, 2009 60 71, 2009 60 79 og 2204 30 99,

på grunnlag av disse produktenes pris i internasjonal handel 
og innenfor de grenser som følger av avtaler inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300, kan forskjellen mellom disse 
prisene og prisene i Fellesskapet dekkes av tilbakebetaling ved 
eksport. 

2. For tildeling av mengder som kan eksporteres med 
tilbakebetaling, skal det fastsettes en metode som:

a) passer best til produktets art og til situasjonen på det 
berørte markedet, slik at de tilgjengelige ressursene kan 
utnyttes så effektivt som mulig, og idet det tas hensyn til 
effektiviteten og strukturen til Fellesskapets eksport, men 
likevel uten at dette fører til forskjellsbehandling mellom 
store og små næringsdrivende,

b) administrativt er den minst besværlige metoden for de 
næringsdrivende med hensyn til forvaltningskravene,
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c) hindrer enhver forskjellsbehandling av de berørte 
næringsdrivende.

3. Tilbakebetalingen skal være lik for hele Fellesskapet. 
Den kan variere etter bestemmelsessted dersom situasjonen i 
internasjonal handel eller særlige krav på visse markeder gjør 
det nødvendig.

Tilbakebetalingen nevnt i nr. 1 bokstav a), skal fastsettes etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75. Den skal fastsettes med 
regelmessige mellomrom.

Tilbakebetalinger som fastsettes med regelmessige mellomrom, 
kan om nødvendig endres i den mellomliggende perioden av 
Kommisjonen på anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ.

Bestemmelsene i artikkel 64 om produktene som er nevnt der, 
skal anvendes utfyllende.

4. Tilbakebetaling skal bare gis etter søknad om og 
framlegging av relevant eksportlisens.

5. Tilbakebetalingsbeløpet som gjelder for eksport av 
produkter nevnt i artikkel 1, er det som gjelder den dagen det 
søkes om lisens, og ved differensiert tilbakebetaling, det som 
gjelder den samme dag:

a) for bestemmelsesstedet som er angitt på lisensen, eller 
eventuelt

b) for det faktiske bestemmelsesstedet, dersom det er et annet 
enn det som er angitt på lisensen. I så fall må beløpet ikke 
overstige det beløp som gjelder for bestemmelsesstedet 
angitt på lisensen.

Det kan treffes egnede tiltak for å unngå misbruk av 
fleksibiliteten fastsatt i dette nr.

6. Nr. 4 og 5 kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, 
fravikes for produkter som er nevnt i artikkel 1, dersom det gis 
tilbakebetaling for dem innenfor rammen av matvarehjelp.

7. Det skal sikres at begrensningene i mengde som følger 
av avtaler inngått i samsvar med traktatens artikkel 300, 
overholdes på grunnlag av de eksportlisensene som er utstedt 
for referanseperiodene som er fastsatt der, og som gjelder for 
de berørte produkter.

Med hensyn til oppfyllelse av forpliktelsene som følger av 
avtaler inngått innenfor rammen av handelsforhandlingene 
under Uruguay-runden, skal eksportlisensenes gyldighet ikke 
påvirkes av utløpet av en referanseperiode.

8. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
herunder bestemmelser om omfordeling av mengder for 
eksport som ikke er blitt tildelt eller oppbrukt, skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 64

1. Denne artikkel får anvendelse på tilbakebetalinger nevnt 
i artikkel 63 nr. 1.

2. Tilbakebetalingsbeløpet for produktene nevnt i artikkel 
63 nr. 1 bokstav b), skal tilsvare:

a) for råsukker og hvitt sukker, tilbakebetalingsbeløpet for 
eksport av disse produktene i uforandret stand, fastsatt 
i samsvar med artikkel 17 i rådsforordning (EØF) nr. 
1785/81 av 30. juni 1981 om en felles markedsordning for 
sukker1, og dens gjennomføringsbestemmelser,

b) for glukose og glukosesirup, tilbakebetalingsbeløpet for 
eksport av disse produktene i uforandret stand, som 
fastsatt for hvert av disse produktene i samsvar med 
artikkel 13 i rådsforordning (EØF) nr. 1766/92 av 30. 
juni 1992 om en felles markedsordning for korn2, og dens 
gjennomføringsbestemmelser.

For at det skal gis tilbakebetaling, må bearbeidede produkter 
ved eksporten følges av en erklæring fra søkeren som angir de 
mengdene av råsukker, hvitt sukker, glukose og glukosesirup 
som er brukt ved framstillingen.

Vedkommende myndigheter i den berørte medlemsstat skal 
kontrollere at denne erklæringen er korrekt.

3. Det skal tas hensyn til følgende når tilbakebetalingene 
skal fastsettes:

a) situasjonen og forventet utvikling for:

i) prisene på produktene nevnt i artikkel 63 nr. 1, 
og de tilgjengelige mengdene av dem på 
fellesskapsmarkedet,

ii) prisene på disse produktene i internasjonal handel,

b) de gunstigste markedsførings- og transportkostnader fra 
fellesskapsmarkedet til havner eller andre eksportsteder 

(1) EFT L 177 av 1.7.1981, s. 4. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1148/98 (EFT L 159 av 3.6.1998, s. 38).

(2) EFT L 181 av 1.7.1992, s. 21. Forordningen sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1253/1999 (EFT L 160 av 26.6.1999, s. 18).
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i Fellesskapet, samt kostnader for forsendelse til 
bestemmelsesstaten,

c) målene for den felles markedsordning for vin, som skal 
sikre likevekt på markedet og en naturlig utvikling for 
priser og handel,

d) begrensningene som følger av avtaler inngått i samsvar 
med traktatens artikkel 300,

e) behovet for å unngå forstyrrelser på fellesskapsmarkedet,

f) det økonomiske aspektet ved den planlagte eksporten.

4. Prisene på fellesskapsmarkedet som er nevnt i artikkel 
63 nr. 1, skal fastsettes på grunnlag av de gunstigste 
eksportprisene.

Ved fastsettelse av prisene i internasjonal handel som nevnt i 
artikkel 63 nr. 1, skal det tas hensyn til følgende:

a) de faktiske prisene på markedene i tredjestater,

b) de gunstigste prisene i bestemmelsestredjestater for import 
fra tredjestater,

c) de faktiske produsentprisene i eksporttredjestater, idet det 
eventuelt tas hensyn til tilskudd som gis av disse statene,

d) tilbudsprisene fritt levert Fellesskapets grense.

5. Uten at artikkel 63 nr. 3 tredje ledd berøres, skal det 
fastsettes hvor hyppig listen over produkter som det faktisk gis 
tilbakebetaling for, skal oppstilles, og tilbakebetalingsbeløpet 
skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

6. Tilbakebetalingen skal utbetales når det dokumenteres at 
produktene:

a) har sin opprinnelse i Fellesskapet,

b) er blitt eksportert fra Fellesskapet, og

c) dersom det er tale om differensiert tilbakebetaling, har 
nådd bestemmelsesstedet angitt i lisensen, eller et annet 
bestemmelsessted som det er fastsatt tilbakebetaling 
for, uten at artikkel 63 nr. 5 bokstav b) berøres. Det 

kan imidlertid fastsettes unntak fra denne regelen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, forutsatt at det 
fastsettes vilkår som kan tilby tilsvarende garantier.

Det kan vedtas utfyllende bestemmelser etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75.

7. Uten at nr. 6 bokstav a) berøres, skal det med mindre 
det er gitt unntak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
75, ikke gis noen tilbakebetaling ved eksport for produkter 
som er importert fra tredjestater og som gjeneksporteres til 
tredjestater.

Artikkel 65

1. I den grad det er nødvendig for at den felles markedsordning 
for vin skal virke på en tilfredsstillende måte, kan Rådet, som 
treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter forslag fra 
Kommisjonen, helt eller delvis forby bruken av ordningen med 
innenlands bearbeiding for produktene nevnt i artikkel 1.

2. Som unntak fra nr. 1, dersom situasjonen nevnt i nr. 1 
oppstår og krever særlige hastetiltak, og fellesskapsmarkedet 
forstyrres eller trues av forstyrrelser på grunn av ordningen 
for innenlands eller utenlands bearbeiding, skal Kommisjonen 
på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe 
de nødvendige tiltak som meddeles Rådet og medlemsstatene, 
og gyldighetstiden for disse tiltakene må ikke overstige 
seks måneder, og de får anvendelse umiddelbart. Dersom 
Kommisjonen blir forelagt en anmodning fra en medlemsstat, 
skal den treffe en beslutning innen én uke etter at anmodningen 
er mottatt.

3. Enhver medlemsstat kan innen en frist på én uke etter 
dagen den ble underrettet, forelegge Kommisjonens beslutning 
for Rådet. Rådet kan med kvalifisert flertall bekrefte, endre 
eller oppheve Kommisjonens beslutning. Dersom Rådet ikke 
har truffet en beslutning innen tre måneder, skal Kommisjonens 
beslutning anses som opphevet.

Artikkel 66

1. De alminnelige regler for tolkningen av Den kombinerte 
nomenklatur og de særlige regler for anvendelsen av den får 
anvendelse på klassifiseringen av produktene som omfattes av 
denne forordning; tollnomenklaturen som følger av anvendelsen 
av denne forordning, skal inntas i den felles tolltariff.

2. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning eller 
vedtatt i henhold til en av dens bestemmelser, er følgende 
forbudt:

a) innkreving av enhver avgift med tilsvarende virkning som 
toll,
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b) anvendelse av enhver kvantitativ restriksjon eller tiltak 
med tilsvarende virkning.

Artikkel 67

1. Import av produktene som omfattes av denne forordning, 
som har vært gjenstand for tilsetting av alkohol, er forbudt, med 
unntak av produkter som tilsvarer produkter med opprinnelse i 
Fellesskapet som denne tilsettingen er tillatt for.

2. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig de vilkår som avgjør om produktene tilsvarer hverandre, 
samt unntak fra nr. 1, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 75.

Artikkel 68

1. Produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) og b) kan 
importeres bare når følgende vilkår er oppfylt:

a) for alle produkter:

i) dersom de oppfyller bestemmelsene for produksjon, 
markedsføring og eventuelt levering til direkte konsum 
i opprinnelsestredjestatene, og beviset på at dette 
vilkåret er oppfylt, framlegges i form av en attest 
utstedt av et organ i opprinnelsestredjestaten, og som 
er oppført på en liste som skal fastsettes,

ii) når de er beregnet på direkte konsum, dersom de ledsages 
av en analyserapport utarbeidet av et organ eller en 
myndighet som er utpekt av opprinnelsestredjestaten,

b) for viner beregnet på direkte konsum, bortsett fra sterkviner 
og musserende viner:

i) dersom de har en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 9 vol % og en total alkoholstyrke i volumprosent 
på høyst 15 vol %,

ii) dersom de har et totalt syreinnhold uttrykt i vinsyre på 
minst 3,5 gram per liter, dvs. 46,6 milliekvivalenter per 
liter.

2. Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, kan det 
vedtas bestemmelser for:

a) fastsettelse av de egenskaper som sterkvin og musserende 
vin skal ha, og unntak fra nr. 1 bokstav b),

b) fritak fra framleggingen av attesten og analyserapporten 
fastsatt i nr. 1, for visse produkter nevnt i nr. 1, som 

transporteres i begrensede mengder og emballeres i små 
beholdere,

c) helt eller delvis fritak fra kravet gjengitt i attesten eller 
analyserapporten fastsatt i nr. 1 bokstav a), for visse viner 
som ledsages av et sertifikat for områdeopprinnelse eller et 
opprinnelsesbevis,

3. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 69

1. Dersom fellesskapsmarkedet for ett eller flere av 
produktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, på grunn av import eller 
eksport, utsettes for eller trues av alvorlige forstyrrelser som 
kan sette målene i traktatens artikkel 33 i fare, kan det treffes 
egnede tiltak i handelen med tredjestater inntil forstyrrelsen 
eller trusselen om forstyrrelse er opphørt.

Når det vurderes om situasjonen berettiger anvendelse av disse 
tiltakene, skal det særlig tas hensyn til:

a) de mengder det er utstedt eller søkt om importlisenser for, 
og markedssituasjonen i vinsektoren i Fellesskapet,

b) eventuelt omfanget av intervensjonen.

Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert flertall etter 
forslag fra Kommisjonen, skal vedta nærmere regler for 
gjennomføringen av dette nr. og bestemme i hvilke tilfeller og 
innenfor hvilke grenser medlemsstatene kan treffe vernetiltak.

2. Dersom situasjonen nevnt i nr. 1 oppstår, skal Kommisjonen 
på anmodning fra en medlemsstat eller på eget initiativ treffe de 
nødvendige tiltak og underrette medlemsstatene om tiltakene, 
som får anvendelse umiddelbart. Dersom Kommisjonen blir 
forelagt en anmodning fra en medlemsstat, skal den treffe 
en beslutning innen tre virkedager etter at anmodningen er 
mottatt.

3. Enhver medlemsstat kan innen en frist på tre virkedager 
etter dagen den ble underrettet, forelegge tiltak truffet av 
Kommisjonen for Rådet. Rådet skal tre sammen umiddelbart. 
Det kan med kvalifisert flertall endre eller oppheve det aktuelle 
tiltak.

4. Bestemmelsene i denne artikkel får anvendelse idet 
det tas hensyn til forpliktelsene som følger av internasjonale 
avtaler inngått i samsvar med traktatens artikkel 300 nr. 2.
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Artikkel 70

1. Produktene som omfattes av denne forordning, kan 
bringes i omsetning innenfor Fellesskapet bare dersom de 
ledsages av et dokument kontrollert av myndighetene.

2. Fysiske eller juridiske personer eller grupper av personer 
som i forbindelse med utøvelse av sitt yrke oppbevarer 
slike produkter, særlig produsenter, tappere, bearbeidere samt 
forhandlere som skal fastsettes, skal ha plikt til å føre registre 
som angir inntak og utsendelse for nevnte produkter.

3. Nærmere regler for gjennomføringen av denne artikkel, 
særlig arten og typen dokument nevnt i nr. 1, samt unntak 
fra denne artikkel skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 75.

Artikkel 71

1. Med mindre annet er fastsatt i denne forordning, skal 
traktatens artikkel 87, 88 og 89 få anvendelse på produksjonen 
av og handelen med produktene som omfattes av denne 
forordning.

2. Avdeling II kapittel II skal ikke være til hinder for at det 
tildeles nasjonal støtte med henblikk på å oppnå mål av samme 
type som i nevnte kapittel. Nr. 1 skal likevel anvendes på slik 
støtte.

Artikkel 72

1. Medlemsstatene skal utpeke én eller flere instanser som 
skal ha ansvaret for å kontrollere at fellesskapsbestemmelsene 
i vinsektoren overholdes. De skal også utpeke laboratoriene 
som er bemyndiget til å foreta offisielle analyser innen 
vinsektoren.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen navn og 
adresse på disse instansene og laboratoriene. Kommisjonen skal 
oversende disse opplysningene til de andre medlemsstatene.

3. Kommisjonen skal opprette en gruppe av spesialiserte 
tjenestemenn som i forbindelse med kontroll på stedet, skal 
samarbeide med vedkommende myndigheter i medlemsstaten 
for å sikre ensartet anvendelse av reglene i vinsektoren.

4. Det skal vedtas nærmere regler for gjennomføringen av 
denne artikkel etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Disse reglene kan særlig omfatte bestemmelser for:

a) å sikre ensartet anvendelse av fellesskapsbestemmelsene i 
vinsektoren, særlig med hensyn til kontroll,

b) forbindelsene mellom de utpekte instansene,

c) særlige nærmere finansielle regler med sikte på å forbedre 
kontrollene,

d) administrative sanksjoner,

e) de utpekte inspektørers myndigheter og forpliktelser.

Artikkel 73

Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette hverandre 
om de opplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne forordning. Nærmere regler for underretningen, herunder 
arten og formen på opplysningene som skal oversendes, samt 
fristen for videresending av de innsamlede opplysningene, skal 
vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

Artikkel 74

Det nedsettes en forvaltningskomité for vin, heretter kalt 
«komiteen», sammensatt av representanter for medlemsstatene 
og ledet av en representant for Kommisjonen.

Artikkel 75

Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne artikkel, skal 
lederen forelegge saken for komiteen, enten på eget initiativ 
eller på anmodning fra en medlemsstats representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen 
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg 
om utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter 
hvor mye saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall 
som er fastsatt i traktatens artikkel 205 nr. 2 for beslutninger 
som Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved 
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av medlemsstatenes 
representanter ha vekt som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen 
skal ikke avgi stemme.

AVDELING VIII

ALMINNELIGE BESTEMMELSER, OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER
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Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart. 
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, 
skal imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om 
dem. I dette tilfellet kan Kommisjonen utsette iverksettingen 
av tiltakene den har vedtatt, i høyst én måned regnet fra den 
dagen underretningen ble gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning 
innen fristen fastsatt i annet ledd.

Artikkel 76

Komiteen kan undersøke ethvert annet spørsmål som lederen 
forelegger den, på eget initiativ eller på anmodning fra en 
medlemsstats representant.

Artikkel 77

1. Denne forordning skal anvendes slik at det på 
hensiktsmessig måte og i samme grad tas hensyn til målene 
fastsatt i traktatens artikkel 33 og 131.

2. Denne forordning får anvendelse idet det tas hensyn til 
forpliktelsene som følger av internasjonale avtaler inngått i 
samsvar med traktatens artikkel 300 nr. 2.

Artikkel 78

Forordning (EF) nr. 1258/1999 og dens gjennomføringsregler får 
anvendelse på produkter som omfattes av denne forordning.

2. Tilskuddet som er nevnt i avdeling II kapittel II, støtten 
som er nevnt i avdeling II kapittel III, støtten som er nevnt i 
avdeling III kapittel I, oppkjøpet og støtten nevnt i avdeling 
III kapittel II, støtten nevnt i avdeling III kapittel III, samt 
tilbakebetalingene som er nevnt i avdeling VII, skal anses som 
intervensjon for å regulere landbruksmarkedene i henhold til 
artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1258/1999.

3. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser, kan 
fellesskapsstøtten som kan tildeles i henhold til avdeling III og 

tilbakebetalingene som kan gis i henhold til avdeling VII, bare 
gis for produkter som er framstilt i Fellesskapet av druer høstet 
i Fellesskapet.

Artikkel 79

For å forebygge overskudd av bordvin og vin egnet til 
å gi bordvin, kan medlemsstatene fastsette en grense for 
landbruksavlinger uttrykt som et antall hektoliter per hektar, 
idet overskridelser av disse medfører at produsenten ikke har 
rett til støtte i henhold til denne forordning.

Artikkel 80

Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, skal det vedtas 
tiltak:

a) som skal lette overgangen fra ordningene fastsatt i 
forordningene nevnt i artikkel 81, til dem som fastsettes 
ved denne forordning, og

b) som om nødvendig skal løse særlige praktiske problemer. 
Ved slike tiltak kan visse bestemmelser i denne forordning 
fravikes, dersom det er behørig grunn til det.

Artikkel 81

Forordning (EØF) nr. 346/79, (EØF) nr. 351/79, (EØF) nr. 
460/79, (EØF) nr. 456/80, (EØF) nr. 457/80, (EØF) nr. 458/80, 
(EØF) nr. 1873/84, (EØF) nr. 895/85, (EØF) nr. 822/87, (EØF) 
nr. 823/87, (EØF) nr. 1442/88, (EØF) nr. 3877/88, (EØF) nr. 
4252/88, (EØF) nr. 2046/89, (EØF) nr. 2048/89, (EØF) nr. 
2389/89, (EØF) nr. 2390/89, (EØF) nr. 2391/89, (EØF) nr. 
2392/89, (EØF) nr. 3677/89, (EØF) nr. 3895/91, (EØF) nr. 
2332/92 og (EØF) nr. 2333/92 oppheves.

Artikkel 82

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

Den får anvendelse fra 1. august 2000.

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

Utferdiget i Brussel, 17. mai 1999.

 For Rådet
 K.-H. FUNKE

 Formann
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VEDLEGG I

PRODUKTDEFINISJONER

Følgende definisjoner gjelder for:

— produkter som er framstilt i Fellesskapet av druer høstet i Fellesskapet, herunder viner som er nevnt i nr. 15 sjette 
strekpunkt, og

— andre produkter enn dem som er nevnt i nr. 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 24, når de

— kommer fra tredjestater, eller

— er framstilt i Fellesskapet av druer høstet utenfor Fellesskapet, i den grad framstillingen er tillatt i henhold til 
denne forordning.

Definisjonene av vinprodukter som dette vedlegg ikke får anvendelse på, skal ved behov fastsettes i samsvar med denne 
forordning, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75.

1. Friske druer: den modne eller også lett tørkede vinstokkfrukt som brukes i vinframstilling, som kan knuses eller 
presses etter vanlige vinkjellermetoder, og som spontant setter i gang alkoholgjæring.

2. Druemost: det flytende produkt som oppnås naturlig eller ved fysiske prosesser, av friske druer. En sann 
alkoholstyrke i druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

3. Druemost i gjæring: det produkt som framkommer ved gjæring av en druemost som har en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på over 1 vol % og under tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent; visse kvbd som 
har en sann alkoholstyrke i volumprosent på under tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent uten 
å være under 4,5 vol %, skal imidlertid ikke anses som druemost i gjæring.

4. Druemost i gjæring av rosindruer: det produkt som framkommer ved delvis gjæring av en druemost framstilt 
av rosindruer, med et totalt sukkerinnhold før gjæring på minst 272 gram per liter, og med en naturlig og sann 
alkoholstyrke i volumprosent som ikke kan være mindre enn 8 vol %. Visse viner som oppfyller disse kravene, skal 
imidlertid ikke anses som druemost i gjæring av rosindruer.

5. Frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol: det produkt som:

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent lik eller større enn 12 vol % og mindre enn 15 vol %, og som

— framstilles ved at det i en ugjæret druemost med en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 8,5 vol % 
som stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, tilsettes:

— enten nøytral vinalkohol, herunder alkohol som framkommer ved destillasjon av rosiner, med en sann 
alkoholstyrke i volumprosent på minst 95 vol %,

— eller et ikke-rektifisert produkt som framkommer ved destillasjon av vin, med en sann alkoholstyrke i 
volumprosent på minst 52 vol % og høyst 80 vol %.

6. Konsentrert druemost: ikke-karamellisert druemost som:

— framstilles ved delvis dehydrering av druemost, som er slik foretatt etter enhver annen tillatt metode enn 
direkte oppvarming at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 
50,9 % ved 20 °C,

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— framstilles av druemost som minst oppfyller den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som 
er fastsatt for den vindyrkingssonen der druene er høstet.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i konsentrert druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.
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7. Rektifisert konsentrert druemost: det flytende ikke-karamelliserte produkt som:

— framkommer ved delvis dehydrering av druemost, som er slik foretatt etter enhver annen tillatt metode enn 
direkte oppvarming at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 
61,7 % ved 20 °C,

— har gjennomgått tillatte behandlinger for avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn sukker,

— har følgende kjennetegn:

— en pH på høyst 5 ved 25o Brix,

— en optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for en tykkelse på 1 cm i druemost konsentrert ved 25o 
Brix,

— et sukroseinnhold som ikke kan påvises, ved en metode som skal fastsettes,

— en Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00 ved 25o Brix,

— en titrerbar syregrad på høyst 15 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— et svoveldioksidinnhold på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— et totalinnhold av kationer på høyst 8 milliekvivalenter per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— en konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens per centimeter ved 25o Brix og ved 20o C,

— et innhold av hydroxymetylfurfural på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet,

— spor av meso-inositol,

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er framstilt av druemost som oppfyller minst den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som 
er fastsatt for den vindyrkingssonen der druene er høstet.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i rektifisert konsentrert druemost som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

8. Drueråsaft: det flytende produkt som ikke er gjæret, men som er gjærbart, som framkommer ved behandlinger som 
gjør det egnet til å drikkes i ubearbeidet tilstand; det framstilles av:

a) friske druer eller druemost, eller

b) ved rekonstituering av:

— konsentrert druemost, eller

— konsentrert drueråsaft.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i drueråsaft som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

9. Konsentrert drueråsaft: ikke-karamellisert drueråsaft som er framstilt ved delvis dehydrering av drueråsaft, som 
er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at refraktometeret som brukes etter en 
metode som skal fastsettes, ikke viser et tall under 50,9 % ved 20 °C.

En sann alkoholstyrke i volumprosent i konsentrert drueråsaft som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

10. Vin: det produkt som framstilles utelukkende ved hel eller delvis alkoholgjæring av friske druer, enten de er knust 
eller ikke, eller av druemost.

11. Ung, ikke ferdiggjæret vin: vin der alkoholgjæringen ennå ikke er ferdig, og der bermen ennå ikke er utskilt.
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12. Vin egnet til å gi bordvin: vin som:

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er produsert i Fellesskapet,

— oppfyller minst den nedre grense for naturlig alkoholstyrke i volumprosent som er fastsatt for vindyrkingssonen 
der den er blitt produsert.

13. Bordvin: annen vin enn kvbd som:

— stammer utelukkende fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5,

— er produsert i Fellesskapet,

— som etter de eventuelle prosessene angitt i vedlegg C avsnitt D, har en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 8,5 vol %, forutsatt at denne vinen er framstilt utelukkende av druer høstet i vindyrkingssone A og B, og 
ikke under 9 vol % for de andre vindyrkingssonene, samt en total alkoholstyrke i volumprosent på høyst 15 
vol %,

— som med forbehold om unntak som kan vedtas, i tillegg har et totalt syreinnhold på minst 3,5 gram per liter, 
uttrykt i vinsyre, dvs. 46,6 milliekvivalenter per liter.

For viner som er produsert på visse vindyrkingsarealer som skal fastsettes, framstilt uten noen form for anriking, 
kan imidlertid den øvre grensen for den totale alkoholstyrken i volumprosent forhøyes til 20 vol %.

Bordvinen «retsina» er bordvin som er framstilt utelukkende på Hellas’ geografiske territorium, av druemost 
behandlet med aleppofuruharpiks. Bruken av aleppofuruharpiks skal være tillatt bare for å framstille en «retsina»-
bordvin på de vilkår som er fastsatt i gjeldende gresk lovgivning.

14. Sterkvin: det produkt:

A. som har:

— en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 15 vol % og høyst 22 vol %,

— en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 17,5 vol %, med unntak for visse kvalitetssterkviner fra 
bestemte dyrkingsområder (kvbd-sterkviner) som er oppført på en liste som skal vedtas,

B. som er framstilt:

a) av

— druemost i gjæring, eller

— vin, eller

— en blanding av ovennevnte produkter, eller

— for visse kvbd-sterkviner som skal fastsettes, druemost eller en blanding av druemost og vin,

idet alle disse produktene, når det er snakk om sterkviner og kvbd-sterkviner:

— skal stamme fra vinstokksorter utvalgt blant dem som er nevnt i artikkel 42 nr. 5, og

— som har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 12 vol %, unntatt når det er snakk om visse 
kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas,

b) og ved tilsetting:

i) alene eller blandet:

— av nøytral vinalkohol, herunder alkohol framstilt ved destillasjon av rosiner, som har en sann 
alkoholstyrke i volumprosent på minst 96 vol %, eller
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— av vindestillat eller destillat av rosiner, som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 
52 vol % og høyst 86 vol %,

ii) samt eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— konsentrert druemost,

— en blanding av ett av produktene nevnt i nr. i) med en druemost nevnt i bokstav a) første eller 
fjerde strekpunkt,

iii) for visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas:

— enten ett, eller en blanding, av produktene nevnt i nr. i),

— eller ett eller flere av følgende produkter:

— vinalkohohol eller alkohol av rosiner med en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 95 
vol % og høyst 96 vol %,

— brennevin av vin eller pressrester av druer, med en sann alkoholstyrke i volumprosent på 
minst 52 vol % og høyst 86 vol %,

— brennevin av rosiner, med en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 52 vol % og høyst 
94,5 vol %,

— samt eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— druemost i gjæring av rosindruer,

— konsentrert druemost som er framstilt ved direkte oppvarming, og som bortsett fra denne 
prosessen svarer til definisjonen av konsentrert druemost,

— konsentrert druemost,

— en blanding av ett av produktene nevnt i annet strekpunkt, med en druemost nevnt i bokstav 
a) første eller fjerde strekpunkt.

15. Musserende vin: bortsett fra unntaket nevnt i artikkel 44 nr. 3, det produkt som framkommer ved første eller annen 
alkoholgjæring av:

— friske druer,

— druemost,

— vin,

egnet til å gi bordvin,

— bordvin,

— kvbd,

— importert vin, som er oppført på en liste som skal vedtas, og som stammer fra vinstokksorter og 
vindyrkingsområder som gir den de kjennetegn som skiller den fra fellesskapsviner,

som når beholderen åpnes, kjennetegnes ved at det avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen, 
og som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid 
i oppløsning.

16. Kullsyreimpregnert musserende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin,

— når beholderen åpnes, kjennetegnes ved at det avgir karbondioksid som helt eller delvis stammer fra en 
tilsetting av denne gassen, og

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid i 
oppløsning.
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17. Perlende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin, kvbd eller produkter egnet til å gi bordvin eller kvbd, dersom disse vinene eller 
produktene har en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 9 vol %,

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 7 vol %,

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar som skyldes 
naturlig karbondioksid i oppløsning,

— er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

18. Kullsyreimpregnert perlende vin: det produkt som:

— framstilles av bordvin, kvbd eller produkter egnet til å gi bordvin eller kvbd,

— har en sann alkoholstyrke på minst 7 vol % og en total alkoholstyrke på minst 9 vol %,

— ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 1 bar og høyst 2,5 bar 
som skyldes helt eller delvis tilsatt karbondioksid i oppløsning,

— er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

19. Vineddik: den eddik som:

— framkommer utelukkende ved eddiksyregjæring av vin, og

— har et totalt syreinnhold på minst 60 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.

20. Vinberme: den rest som legger seg i bunnen av beholderne med vin etter gjæringen eller under lagringen eller etter 
den tillatte behandlingen, samt den rest som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av dette produktet.

Som vinberme anses også:

— den rest som legger seg i bunnen av beholderne med druemost under lagringen eller etter den tillatte 
behandlingen,

— den rest som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av dette produktet.

21. Pressrester av druer: den gjærede eller ugjærede rest som framkommer ved pressing av friske druer.

22. Piquette: det produkt som framkommer:

— ved gjæring av ubehandlede pressrester av druer bløtgjort i vann, eller

— ved utvasking i vann av gjærede pressrester av druer.

23. Forskåret vin: det produkt som:

— har en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 18 vol % og høyst 24 vol %,

— framstilles utelukkende ved tilsetting i en vin som ikke inneholder restsukker, av et ikke-rektifisert produkt 
som framkommer ved destillasjon av vin og som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på høyst 86 vol %, 
og

— har et innhold av flyktig syre på høyst 1,5 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.
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24. Vin av overmodne druer: det produkt som:

— uten noen form for anriking er framstilt i Fellesskapet av druer høstet i Fellesskapet, som stammer fra 
vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, som er oppført på en liste som skal vedtas,

— har en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på over 15 vol %,

— har en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 16 vol % og en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 
12 vol %.

Medlemsstatene kan fastsette en lagringstid for dette produktet.

__________
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VEDLEGG II

ALKOHOLSTyRKE

1. Sann alkoholstyrke i volumprosent: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som finnes i 100 volumenheter 
av det aktuelle produktet ved denne temperaturen.

2. Potensiell alkoholstyrke i volumprosent: det antall volumenheter ren alkohol ved 20 °C som kan produseres ved 
fullstendig gjæring av sukkeret i 100 volumenheter av det aktuelle produktet ved denne temperaturen.

3. Total alkoholstyrke i volumprosent: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i volumprosent.

4. Naturlig alkoholstyrke i volumprosent: den totale alkoholstyrken i volumprosent i det aktuelle produktet før noen 
form for anriking.

5. Sann alkoholstyrke i masse: det antall kilo ren alkohol som finnes i 100 kilo av produktet.

6. Potensiell alkoholstyrke i masse: det antall kilo ren alkohol som kan produseres ved fullstendig gjæring av sukkeret 
som finnes i 100 kilo av produktet.

7. Total alkoholstyrke i masse: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i masse.

___________
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VEDLEGG III

VINDyRKINGSSONER

1. Vindyrkingssone A omfatter:

a) i Tyskland: alle vindyrkingsarealer bortsett fra arealene som omfattes av vindyrkingssone B,

b) i Luxembourg: det luxembourgske vindyrkingsområdet,

c) i Belgia, Nederland, Danmark, Irland, Sverige og Det forente kongerike: vindyrkingsområdene i disse 
statene,

2. Vindyrkingssone B omfatter:

a) i Tyskland, vindyrkingsarealene i det bestemte dyrkingsområdet Baden,

b) i Frankrike, vindyrkingsarealene i de departementer som ikke er angitt i dette vedlegg, og i følgende 
departementer:

— i Alsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

— i Lorraine: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

— i Champagne: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

— i Jura: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

— i Savoie: Savoie, Haute-Savoie, Isère (kommunen Chapareillan),

— i Val de Loire: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, 
Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne samt vindyrkingsarealer i arrondissementet Cosne-sur-Loire i 
departementet Nièvre,

c) i Østerrike: i det østerrikske vindyrkingsområdet.

3. Vindyrkingssone C I a) omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i følgende departementer: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, 
Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, 
Gironde, Isère (bortsett fra kommunen Chapareillan), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, 
Lozère, Nièvre (bortsett fra arrondissementet Cosne-sur-Loire), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, 
Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

— i arrondissementene Valence og Die i departementet Drôme (bortsett fra kantonene Dieulefit, Loriol, 
Marsanne og Montélimar),

— i arrondissementet Tournon, i kantonene Antraigues, Buzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, 
Saint-Étienne-de-Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge og la Voulte-sur-Rhône i departementet Ardèche,

b) i Spania, vindyrkingsarealene i provinsene Asturias, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña og Vizcaya,

c) i Portugal, vindyrkingsarealene i den delen av regionen Norte som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet 
«Vinho Verde», samt «Concelhos de Bombarral, Laurinhã, Mafra e Torres Vedras» (bortsett fra «Freguesias 
da Carvoeira e Dois Portos»), som hører til «Região viticola da Extremadura».

4. Vindyrkingssone C I b) omfatter i Italia vindyrkingsarealene i regionen Valle d’Aosta og i provinsene Sondrio, 
Bolzano, Trento og Belluno.

 5. Vindyrkingssone C II omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i følgende departementer: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (bortsett fra 
kantonene Olette og Arles-sur-Tech), Vaucluse,
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— i den delen av departementet Var som er avgrenset i sør av den nordlige grensen til kommunene Evenos, le 
Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour og Sainte-
Maxime,

— i arrondissementet Nyons og kantonene Dieulefit, Loriol, Marsanne og Montélimar i departementet 
Drôme,

— i de administrative enhetene i departementet Ardèche som ikke er oppført i nr. 3 bokstav a),

b) i Italia, vindyrkingsarealene i følgende regioner: Abruzzi, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia bortsett fra provinsen Sondrio, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, 
Veneto bortsett fra provinsen Belluno, herunder de øyene som hører til disse regionene, som Elba og andre 
øyer i det toscanske arkipelag, Ponzian-øyene og øyene Capri og Ischia,

c) i Spania, vindyrkingsarealene:

— i følgende provinser:

— Lugo, Orense, Pontevedra,

— Ávila (bortsett fra kommunene som tilsvarer det bestemte vindyrkingsområdet «comarca» Cebreros), 
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

— La Rioja,

— Álava,

— Navarra,

— Huesca,

— Barcelona, Gerona, Lérida,

— i den delen av provinsen Zaragoza som ligger nord for elven Ebro,

— i kommunene i provinsen Tarragona som omfattes av opprinnelsesbetegnelsen Penedés,

— i den delen av provinsen Tarragona som tilsvarer det bestemte dyrkingsområdet «comarca» Conca de 
Barberá.

6. Vindyrkingssone C III a) omfatter i Hellas vindyrkingsarealer i følgende nomoi: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, 
Larissa, Ioannina, Levkas, Achaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklion, Kania, Retymnon, Samos, Lasiti samt 
øya Santorini.

7. Vindyrkingssone C III b) omfatter:

a) i Frankrike, vindyrkingsarealene:

— i departementene på Korsika,

— i den delen av departementet Var som ligger mellom havet og en linje avgrenset av kommunene (som selv 
omfattes) Évenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-
de-la-Tour og Sainte-Maxime,

— i kantonene Olette og Arles-sur-Tech i departementet Pyrénées-Orientales,

b) i Italia, vindyrkingsarealene i følgende regioner: Calabria, Basilicata, Puglia, Sardinia og Sicilia, herunder de 
øyene som hører til disse regionene, som øya Pantelleria og de eoliske, egadiske og pelagiske øyer,

c) i Hellas, de vindyrkingsarealer som ikke omfattes av nr. 6,

d) i Spania, de vindyrkingsarealer som ikke omfattes av nr. 3 bokstav b) eller nr. 5 bokstav c),

e) i Portugal, de vindyrkingsarealer i de regioner som ikke omfattes av vindyrkingssone C I a).

8. Avgrensningen av områdene som omfattes av de administrative enhetene nevnt i dette vedlegg, er den som 
framgår av gjeldende nasjonale bestemmelser 15. desember 1981, og med hensyn til Spania, gjeldende nasjonale 
bestemmelser 1. mars 1986, samt med hensyn til Portugal, gjeldende nasjonale bestemmelser 1. mars 1998.

__________
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VEDLEGG IV

LISTE OVER TILLATTE ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER OG

BEHANDLINGSMETODER

1. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for friske druer, druemost, druemost i 
gjæring, druemost i gjæring av rosindruer, konsentrert druemost og ung, ikke ferdiggjæret vin

a) lufting eller tilsetting av oksygen,

b) varmebehandling,

c) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

d) bruk av karbondioksid, argon eller nitrogen, enten hver for seg eller blandet med hverandre, for å skape en 
inaktiv atmosfære og håndtere produktet atskilt fra luft,

e) bruk av gjær til vinframstilling,

f) bruk av én eller flere av følgende framstillingsmåter for å fremme gjærutviklingen:

— tilsetting av diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat innenfor visse grenser,

— tilsetting av ammoniumsulfitt eller ammoniumbisulfitt innenfor visse grenser,

— tilsetting av tiamindihydroklorid innenfor visse grenser,

g) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller 
kaliumpyrosulfitt,

h) fjerning av svoveldioksid ved fysiske metoder,

i) behandling av hvit most og unge, ikke ferdiggjærede hvitviner med kull til ønologisk bruk innenfor visse 
grenser,

j) klaring ved hjelp av ett eller flere av følgende stoffer til ønologisk bruk:

— gelatin til konsum,

— fiskelim,

— kaliumkasein og kaliumkaseinater,

— eggalbumin og/eller laktalbumin,

— bentonitt,

— silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning,

— kaolin,

— garvesyre,

— pektolytiske enzymer,

— et enzympreparat av betaglukanase på vilkår som skal fastsettes,

k) bruk av sorbinsyre eller kaliumsorbat,

l) bruk av vinsyre til syrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G,

m) bruk av ett eller flere av følgende stoffer til avsyrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G:

— nøytralt kaliumtartrat,

— kaliumbikarbonat,
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— kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

— kalsiumtartrat,

— vinsyre, på vilkår som skal fastsettes,

— et homogent preparat bestående av like store deler fint pulverisert vinsyre og kalsiumkarbonat,

n) bruk av aleppofuruharpiks, på vilkår som skal fastsettes,

o) bruk av preparater av gjærskorpe innenfor visse grenser,

p) bruk av polyvinylpolypyrrolidon innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

q) bruk av melkebakterier suspendert i vin, på vilkår som skal fastsettes,

r) tilsetting av lysozym innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes.

2. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for druemost beregnet på framstilling av 
rektifisert konsentrert druemost:

a) lufting,

b) varmebehandling,

c) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

d) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller 
kaliumpyrosulfitt,

e) fjerning av svoveldioksid ved fysiske metoder,

f) behandling med kull til ønologisk bruk,

g) bruk av kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

h) bruk av ionebyttermasse på vilkår som skal fastsettes.

3. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for druemost i gjæring beregnet på direkte 
konsum i ubearbeidet stand, vin egnet til å gi bordvin, bordvin, musserende vin, kullsyreimpregnert musserende 
vin, perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin, sterkvin og kvbd:

a) bruk i tørre viner og i mengder på høyst 5 % av frisk berme som er sunn og ikke fortynnet, og som inneholder 
gjær som stammer fra nylig vinframstilling av tørre viner,

b) lufting eller gjennomblåsing ved hjelp av argon eller nitrogen,

c) varmebehandling,

d) sentrifugering og filtrering med eller uten inaktivt filtreringshjelpemiddel, forutsatt at det ikke etterlates 
uønskede rester i produktet som er slik behandlet,

e) bruk av karbondioksid, argon eller nitrogen, enten hver for seg eller blandet med hverandre, utelukkende for å 
skape en inaktiv atmosfære og håndtere produktet atskilt fra luft,

f) tilsetting av karbondioksid innenfor visse grenser,

g) bruk av svoveldioksid, kaliumbisulfitt eller kaliummetabisulfitt, også kalt kaliumdisulfitt eller kaliumpyrosulfitt, 
på vilkårene fastsatt i denne forordning,
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h) tilsetting av sorbinsyre eller kaliumsorbat, forutsatt at det endelige innholdet av sorbinsyre i det behandlede 
produktet som går til direkte konsum, ikke overstiger 200 milligram per liter,

i) tilsetting av L-askorbinsyre innenfor visse grenser,

j) tilsetting av sitronsyre for å stabilisere vinen, innenfor visse grenser,

k) bruk av vinsyre til syrning på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G,

l) bruk av ett eller flere av følgende stoffer for avsyrning, på vilkårene nevnt i vedlegg V avsnitt E og G:

— nøytralt kaliumtartrat,

— kaliumbikarbonat,

— kalsiumkarbonat som eventuelt inneholder små mengder dikalsiumsalt av L (+) vinsyre og L (-) 
eplesyre,

— kalsiumtartrat,

— vinsyre, på vilkår som skal fastsettes,

— et homogent preparat bestående av like store deler fint pulverisert vinsyre og kalsiumkarbonat,

m) klaring ved hjelp av ett eller flere av følgende stoffer til ønologisk bruk:

— gelatin til konsum,

— fiskelim,

— kaliumkasein og kaliumkaseinater,

— eggalbumin og/eller laktalbumin,

— bentonitt,

— silisiumdioksid i form av gel eller kolloidal løsning,

— kaolin,

— et enzympreparat av betaglukanase på vilkår som skal fastsettes,

n) tilsetting av garvesyre,

o) behandling av hvitviner med kull til ønologisk bruk, innenfor visse grenser,

p) behandling, på vilkår som skal fastsettes, av

— druemost i gjæring beregnet på direkte konsum i ubearbeidet stand, og av hvitviner og roséviner med 
kaliumferrocyanid,

— rødviner med kaliumferrocyanid eller med kalsiumphytat,

q) tilsetting av metavinsyre innenfor visse grenser,

r) bruk av gummi arabicum,

s) bruk av DL-vinsyre, også kalt racemisk syre, eller av dens nøytrale kaliumsalt, på vilkår som skal fastsettes, 
med henblikk på å utfelle overskudd av kalsium,

t) bruk, for framstilling av musserende vin som framstilles ved gjæring på flaske, og der bermen utskilles ved 
tømming, av

— kalsiumalginat eller

— kaliumalginat,
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ta) bruk av tørrgjær eller gjær suspendert i vin for framstilling av musserende vin,

tb) tilsetting av tiaminsalt og ammoniumsalt til basisvinen for å fremme gjærutviklingen ved framstilling av 
musserende vin, på følgende vilkår:

— for næringssalter, diammoniumfosfat eller ammoniumsulfat, innenfor visse grenser,

— for vekstfremmende stoffer, tiamin i form av tiaminhydroklorid, innenfor visse grenser,

u) bruk av plater av ren parafin, impregnert med allylisotiocyanat for å skape en steril atmosfære, utelukkende i de 
medlemsstater der en slik bruk er tradisjonell, og så lenge den ikke er forbudt ved nasjonal lovgivning, forutsatt 
at nevnte bruk bare skjer i beholdere som rommer over 20 l, og at det ikke er noen spor av allylisotiocyanat i 
vinen,

v) tilsetting, for å fremme utfellingen av tartratet, av

— kaliumbitartrat,

— kalsiumtartrat innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

w) bruk av kobbersulfat innenfor visse grenser, for å fjerne smaks- eller luktfeil i vinen,

x) bruk av preparater av gjærskorpe innenfor visse grenser,

 y) bruk av polyvinylpolypyrrolidon innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes,

 z) bruk av melkebakterier suspendert i vin, på vilkår som skal fastsettes,

za) tilsetting av karamell, som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 1994 om 
fargestoffer til bruk i næringsmidler1, for å gjøre fargen i sterkviner og kvbd-sterkviner dypere,

zb) tilsetting av lysozym innenfor visse grenser og på vilkår som skal fastsettes.

4. Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som kan brukes for produktene nevnt i det innledende 
punktum i nr. 3, men bare på de bruksvilkår som skal fastsettes:

a) tilsetting av oksygen,

b) behandling med elektrodialyse for å sikre stabilisering av vinens syreinnhold,

c) bruk av urease for å redusere vinenes innhold av urea.

_____________

(1) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13.
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VEDLEGG V

GRENSEVERDIER OG VILKÅR FOR VISSE ØNOLOGISKE FRAMSTILLINGSMÅTER

A. Svoveldioksidinnhold

1. Det totale innholdet av svoveldioksid i annen vin enn musserende vin og sterkvin kan ved overgangen til 
direkte konsum ikke overstige:

a) 160 milligram per liter for rødviner,

b) 210 milligram per liter for hvitviner og roséviner.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) og b) skal den øvre grensen for svoveldioksidinnholdet i vin med et restinnhold 
av sukker uttrykt i invertsukker på minst 5 gram per liter, økes til:

a) 210 milligram per liter for rødviner og 260 milligram per liter for hvitviner og roséviner,

b) 300 milligram per liter for:

— viner som har rett til betegnelsen «Spätlese» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene,

— hvite kvbd som har rett til de kontrollerte opprinnelsesbetegnelsene Bordeaux supérieur, Graves de 
Vayres, Côtes de Bordeaux, Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux, 
Côtes de Bergerac eventuelt etterfulgt av betegnelsen «Côtes de Saussignac», Haut Montravel, Côtes 
de Montravel og Rosette,

— hvite kvbd som har rett til opprinnelsesbetegnelsene Allela, La Mancha, Navarra, Penedès, Rioja, 
Rueda, Tarragona og Valencia,

— hvite kvbd med opprinnelse i Det forente kongerike som i samsvar med britisk lovgivning er betegnet 
og presentert med uttrykket «botrytis» eller tilsvarende uttrykk, f.eks. «noble harvest», «noble late 
harvested» eller «special late harvested»,

c) 350 milligram per liter for viner som har rett til betegnelsen «Auslese» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene, 
og for hvitviner som har rett til betegnelsen «finere vin med opprinnelsesbetegnelse» i henhold til 
rumensk lovgivning, og som har rett til følgende navn: Murfatlar, Cotnari, Tirnave, Pietroasele, Valea 
Calugareasca,

d) 400 milligram per liter for viner som har rett til betegnelsen «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», 
«Trockenbeerenauslese» og «Eiswein» i samsvar med fellesskapsbestemmelsene, og for hvite kvbd som 
har rett til de kontrollerte opprinnelsesbetegnelsene Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-
Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l’Aubance, 
Graves Supérieures og Jurançon.

3. Når de klimatiske forholdene har gjort det nødvendig, kan det vedtas at de berørte medlemsstatene i visse 
vindyrkingssoner i Fellesskapet for vin produsert på deres territorium, kan tillate at den øvre grensen for 
det totale innhold av svoveldioksid på under 300 milligram per liter nevnt i dette avsnitt, økes med høyst 40 
milligram per liter.

4. Medlemsstatene kan fastsette mer begrensende bestemmelser for vin framstilt på deres eget territorium.

B. Innhold av flyktig syre

1. Innholdet av flyktig syre kan ikke være større enn:

a) 18 milliekvivalenter per liter for druemost i gjæring,

b) 18 milliekvivalenter per liter for hvitviner og roséviner samt inntil senest 31. desember 1989 for produkter 
framstilt ved sammenstikning av hvitvin med rødvin på spansk territorium, eller

c) 20 milliekvivalenter per liter for rødviner.
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2. Mengdene nevnt i nr. 1, skal gjelde:

— for produkter som er framstilt av druer høstet i Fellesskapet, i produksjonsleddet og i alle 
markedsføringsleddene,

— for druemost i gjæring og vin med opprinnelse i tredjestater, i alle ledd etter import til Fellesskapets 
geografiske territorium.

3. Det kan fastsettes unntak fra nr. 1 for:

a) visse kvbd og visse bordviner angitt med en geografisk betegnelse, når de

— har gjennomgått en lagring på minst to år, eller

— framstilles etter særlige metoder,

b) viner med en total alkoholstyrke i volumprosent på minst 13 vol %.

C. Anrikingsgrenser

1. Når de klimatiske forholdene i visse vindyrkingssoner i Fellesskapet gjør det nødvendig, kan de berørte 
medlemsstatene tillate en økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer, druemost, 
druemost i gjæring og ung, ikke ferdiggjæret vin, fra vinstokksortene nevnt i artikkel 42 nr. 5, samt i vin egnet 
til å gi bordvin og i bordvin.

2. En økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene nevnt i nr. 1, kan bare tillates dersom 
den laveste naturlige alkoholstyrken i volumprosent er:

a) i vindyrkingssone A: 5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 6 vol %,

c) i vindyrkingssone C I a): 7,5 vol %,

d) i vindyrkingssone C I b): 8 vol %,

e) i vindyrkingssone C II: 8,5 vol %,

f) i vindyrkingssone C III: 9 vol %.

3. Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent skal foretas etter de ønologiske framstillingsmåtene 
som er nevnt i avsnitt D, og kan ikke overstige følgende grenser:

a) i vindyrkingssone A: 3,5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 2,5 vol %,

c) i vindyrkingssone C: 2 vol %.

4. I år med uvanlig ugunstige klimatiske forhold kan alkoholstyrken i volumprosent nevnt i nr. 3, økes til 
følgende grenser:

a) i vindyrkingssone A: 4,5 vol %,

b) i vindyrkingssone B: 3,5 vol %.

D. Anrikingsprosesser

1. Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent nevnt i avsnitt C, kan foretas:

a) for friske druer, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin, bare ved tilsetting av sukrose, 
konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost,

b) for druemost, bare ved tilsetting av sukrose, konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller 
ved delvis konsentrasjon, herunder omvendt osmose,

c) for vin egnet til å gi bordvin og for bordvin, bare ved delvis konsentrasjon ved kjøling.
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2. Anvendelse av én av prosessene nevnt i nr. 1, skal utelukke anvendelsen av de øvrige.

3. Tilsettingen av sukrose nevnt i nr. 1 bokstav a) og b), kan foretas bare ved tørrsukring og bare i 
vindyrkingsområder der dette gjennomføres tradisjonelt eller unntaksvis i samsvar med gjeldende lovgivning 
per 8. mai 1970.

4. Tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost skal ikke medføre at det opprinnelige 
volumet knuste friske druer, druemost, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin øker med mer enn 
11 % i vindyrkingssone A, 8 % i vindyrkingssone B og 6,5 % i vindyrkingssone C.

5. Når avsnitt C nr. 4 får anvendelse, skal grensene for volumøkningen forhøyes til henholdsvis 15 % i 
vindyrkingssone A og 11 % i vindyrkingssone B.

6. Konsentrasjonen skal ikke føre til at det opprinnelige volumet reduseres med mer enn 20 vol %, og i ingen 
tilfeller øke den naturlige alkoholstyrken i volumprosent med mer enn 2 vol % i druemost, i vin egnet til å gi 
bordvin eller i bordvin som har gjennomgått denne prosessen.

7. Ikke i noe tilfelle skal ovennevnte prosesser føre til en økning i den totale alkoholstyrken i volumprosent i friske 
druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin, vin egnet til å gi bordvin eller bordvin, som har 
gjennomgått disse prosessene, til mer enn 11,5 vol % i vindyrkingssone A, 12 vol % i vindyrkingssone B, 12,5 
vol % i vindyrkingssone C I a) og C I b), 13 vol % i vindyrkingssone C II og 13,5 vol % i vindyrkingssone C 
III.

8. For rødvin kan imidlertid den totale alkoholstyrken i volumprosent i produktene nevnt i nr. 7, økes til 12 vol 
% i vindyrkingssone A og 12,5 vol % i vindyrkingssone B.

9. Vin egnet til å gi bordvin og bordvin kan ikke konsentreres når de produktene som de er framstilt av, selv har 
gjennomgått en av prosessene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b)

E. Syrning og avsyrning

1. Friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og vin kan gjennomgå:

a) delvis avsyrning i vindyrkingssone A, B, C I a) og C I b),

b) syrning og avsyrning i vindyrkingssone C II og C III a), med forbehold for nr. 3,

c) syrning i vindyrkingssone C III b).

2. Syrning av andre produkter enn vin nevnt i nr. 1, kan foretas bare inntil en øvre grense på 1,50 gram per liter 
uttrykt i vinsyre, dvs. 20 milliekvivalenter per liter.

3. Syrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 2,50 gram per liter uttrykt i vinsyre, dvs. 33,3 
milliekvivalenter per liter.

4. Avsyrning av vin kan foretas bare inntil en øvre grense på 1 gram per liter uttrykt i vinsyre, dvs. 13,3 
milliekvivalenter per liter.

5. Dessuten kan druemost beregnet på konsentrasjon, gjennomgå en delvis avsyrning.

6. I år med uvanlige klimatiske forhold kan medlemsstatene tillate syrning av produktene nevnt i nr. 1, i 
vindyrkingssone C I a) og C I b) på de vilkårene som er nevnt i nr. 1 for vindyrkingssone C II, C III a) og C 
III b).

7. Syrning og anriking, bortsett fra unntak som skal bestemmes for hvert enkelt tilfelle, samt syrning og avsyrning 
av samme produkt, skal utelukke hverandre.
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F. Søtning

1. Søtning av bordvin skal tillates bare:

a) ved hjelp av druemost med høyst samme totale alkoholstyrke i volumprosent som den aktuelle bordvinen, 
når friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin, vin egnet til å gi bordvin eller 
bordvinen selv, har gjennomgått en av prosessene nevnt i avsnitt D nr. 1,

b) ved hjelp av konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost eller druemost, forutsatt at den totale 
alkoholstyrken i volumprosent til den aktuelle bordvinen ikke økes med mer enn 2 vol %, når produktene 
nevnt i bokstav a), ikke har gjennomgått en av prosessene nevnt i avsnitt D nr. 1.

2. Søtning av importerte viner som er beregnet på direkte konsum, og som er angitt med en geografisk betegnelse, 
er forbudt på Fellesskapets territorium.

3. Søtning av andre importerte viner enn dem som er nevnt i første ledd, skal omfattes av regler som skal 
fastsettes.

G. Behandlingsmetoder

1. Hver av prosessene nevnt i avsnitt D og E, med unntak av syrning og avsyrning av vin, skal være tillatt 
bare dersom de, på vilkår som skal fastsettes, gjennomføres under bearbeidingen av friske druer, druemost, 
druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret vin, til vin egnet til å gi bordvin, bordvin eller en annen drikk 
beregnet på direkte konsum, nevnt i artikkel 1 nr. 2, bortsett fra musserende vin eller kullsyreimpregnert 
musserende vin, i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druer er høstet.

2. Det samme skal gjelde ved konsentrasjon, syrning og avsyrning av vin egnet til å gi bordvin.

3. Konsentrasjonen av bordviner må finne sted i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druer er høstet.

4. Syrning og avsyrning av viner kan finne sted bare i det vinframstillingsforetaket og i den vindyrkingssonen 
der druene som er benyttet til framstillingen av den aktuelle vinen, er høstet.

5. For hver av prosessene nevnt i nr. 1-4, skal det framlegges en oppgave for vedkommende myndigheter. Det 
samme gjelder for de mengder sukrose, konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost som fysiske 
eller juridiske personer eller grupper av personer, særlig produsenter, tappere, bearbeidere og forhandlere som 
skal defineres, oppbevarer i forbindelse med utøvelsen av sitt yrke, på samme tid og på samme sted i form 
av friske druer, druemost, druemost i gjæring eller vin i bulk. Oppgaven over disse mengdene kan imidlertid 
erstattes ved at mengdene innføres i et register over inngang og forbruk.

6. Hver av prosessene nevnt i avsnitt E, må oppføres i dokumentet som ledsager produkter som er behandlet på 
denne måten.

7. Med mindre det er gjort unntak på grunn av uvanlige klimatiske forhold, kan disse prosessene utføres bare:

a) innen 1. januar i vindyrkingssone C,

b) innen 16. mars i vindyrkingssone A og B,

og bare for produkter fra vinår umiddelbart forut for disse datoene.

8. Konsentrasjon ved kjøling samt syrning og avsyrning av vin kan imidlertid foretas hele året.
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H. Musserende vin

1. I dette avsnitt og avsnitt I i dette vedlegg, og i vedlegg VI avsnitt K, menes med:

a) «vinblanding»:

— druemosten,

— vinen,

— blandingen av druemoster og/eller viner med ulike egenskaper

som skal brukes for å framstille en bestemt type musserende vin,

b) «sukker- og gjærløsning»:

produktet som tilsettes vinblandingen for å få i stand annengangsgjæringen,

c) «etterfyllingsvæske for søtningsgrad»:

produktet som tilsettes musserende viner for å gi dem spesielle smakskvaliteter.

2. Etterfyllingsvæsken for søtningsgrad kan bare inneholde:

— sukrose,

— druemost,

— druemost i gjæring,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost,

— vin, eller

— en blanding av dette,

med eventuell tilsetting av vindestillat.

3. Med forbehold for den anriking av bestanddelene i vinblandingen som er tillatt i henhold til denne forordning, 
skal all anriking av vinblandingen være forbudt.

4. Hver medlemsstat kan imidlertid, for områder og sorter hvor det er teknisk berettiget, tillate anriking av 
vinblandingen på framstillingsstedet for de musserende vinene, på vilkår som skal fastsettes. Slik anriking 
kan oppnås ved tilsetting av sukrose, konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost. Den 
kan bestå i å tilsette sukrose eller konsentrert druemost når denne metoden tradisjonelt eller unntaksvis 
praktiseres i vedkommende medlemsstat, i samsvar med regler som gjaldt 24. november 1974. Imidlertid kan 
medlemsstatene utelukke bruken av konsentrert druemost.

5. Tilsetting av sukker- og gjærløsning og etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal verken anses som anriking 
eller søtning. Tilsetting av sukker- og gjærløsning må ikke forårsake en økning i vinblandingens totale 
alkoholstyrke i volumprosent på mer enn 1,5 vol %. Denne økningen måles ved å beregne forskjellen 
mellom vinblandingens totale alkoholstyrke i volumprosent og den musserende vinens totale alkoholstyrke i 
volumprosent før tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad.

6. Etterfyllingsvæsken for søtningsgrad skal tilsettes på en slik måte at de musserende vinenes sanne alkoholstyrke 
i volumprosent ikke økes med mer enn 0,5 vol %.

7. Søtning av vinblandingen og dens bestanddeler skal være forbudt.

8. I tillegg til eventuell syrning eller avsyrning av bestanddelene i vinblandingen i samsvar med andre 
bestemmelser i denne forordning, kan vinblandingen syrnes eller avsyrnes. Syrning og avsyrning av 
vinblandingen skal gjensidig utelukke hverandre. Syrning kan bare utføres opp til en øvre grense på 1,5 gram 
per liter, uttrykt som vinsyre, dvs. 20 milliekvivalenter per liter.
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9. I år med uvanlige klimatiske forhold kan den øvre grense på 1,5 gram per liter, eller 20 milliekvivalenter per 
liter, heves til 2,5 gram per liter, eller 34 milliekvivalenter per liter, forutsatt at det naturlige syreinnholdet i 
produktene ikke er mindre enn 3 gram per liter, uttrykt som vinsyre, eller 40 milliekvivalenter per liter.

10. Innholdet av karbondioksid i musserende viner kan bare være et resultat av alkoholgjæringen i den 
vinblandingen som vinen er framstilt av.

Gjæringen kan, med mindre den skal omdanne druer, druemost eller druemost i gjæring, direkte til musserende 
vin, bare være et resultat av tilsetting av sukker- og gjærløsning. Den kan bare finne sted på flasker eller 
lukkede tanker.

Bruk av karbondioksid i prosessen med omstikking ved mottrykk skal være tillatt under tilsyn og forutsatt at 
trykket av den karbondioksid de musserende vinene inneholder, ikke økes.

11. For musserende vin, bortsett fra musserende kvalitetsvin og musserende kvbd:

a) skal den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende 
viner, ikke være lavere enn 8,5 vol %,

b) skal sukker- og gjærløsningen beregnet på framstilling av musserende viner, bare inneholde:

— druemost,

— druemost i gjæring,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost, eller

— sukrose og vin,

c) med forbehold for artikkel 44 nr. 3, skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende viner, 
herunder alkoholen i den etterfyllingsvæsken for søtningsgrad som eventuelt er tilsatt, ikke være lavere 
enn 9,5 vol %,

d) med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan anvende på musserende viner 
som produseres på deres territorium, kan det totale innholdet av svoveldioksid i musserende viner ikke 
overstige 235 milligram per liter,

e) dersom klimatiske forhold har gjort det nødvendig i visse vindyrkingssoner i Fellesskapet, kan de berørte 
medlemsstatene tillate at det høyeste innholdet av svoveldioksid i viner som er nevnt i nr. 1, og som er 
produsert på deres territorium, økes med høyst 40 milligram per liter, forutsatt at viner som har vært 
omfattet av en slik tillatelse, ikke blir eksportert fra de berørte medlemsstatene.

I. Musserende kvalitetsvin

1. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger som er beregnet på framstilling av musserende 
kvalitetsviner, skal ikke være lavere enn 9 vol %.

2. Sukker- og gjærløsningen beregnet på framstilling av musserende kvalitetsviner, kan bare inneholde:

a) sukrose,

b) konsentrert druemost,

c) rektifisert konsentrert druemost,

d) druemost eller druemost i gjæring, som det kan framstilles vin av som er egnet til å gi en bordvin,

e) vin som er egnet til å gi en bordvin,

f) bordviner, eller

g) kvbd.
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3. For musserende kvalitetsviner av aromatisk type gjelder følgende:

a) med mindre det innrømmes unntak, kan de bare framstilles ved å bruke som eneste bestanddeler i 
vinblandingen, druemost eller druemost i gjæring som er laget av vinstokksortene som er oppført på en 
liste som skal fastsettes.

Musserende kvalitetsviner av aromatisk type kan imidlertid framstilles ved å bruke viner som lages 
av druer av vinstokksorten «Prosecco», som høstes i regionene Trentino-Alto Adige, Veneto og Friuli-
Venezia Giulia, som bestanddeler i vinblandingen,

b) bare kjøling eller andre fysiske prosesser kan brukes for å styre gjæringsprosessen før og etter at 
vinblandingen er sammensatt, for å gjøre vinblandingen musserende,

c) tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal være forbudt,

d) som unntak fra avsnitt K nr. 4 i vedlegg VI skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type ikke være mindre enn 6 vol %,

e) den totale alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvalitetsviner av aromatisk type må ikke være 
mindre enn 10 vol %,

f) som unntak fra avsnitt K nr. 6 første ledd i vedlegg VI skal musserende kvalitetsviner av aromatisk type 
ha et overtrykk på minst 3 bar når de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 ̊C,

g) som unntak fra avsnitt K nr. 8 i vedlegg VI skal prosessen med å framstille musserende kvalitetsviner av 
aromatisk type ikke vare under én måned.

4. Produsentmedlemsstatene kan fastlegge ytterligere eller strengere kjennetegn og vilkår for produksjon 
og omsetning av musserende kvalitetsviner som er nevnt i denne avdeling, og som er produsert på deres 
territorium.

5. Framstillingen av musserende kvalitetsviner er også underlagt reglene nevnt i:

— avsnitt H nr. 1-10,

— vedlegg VI avsnitt K nr. 4 og nr. 6-9, uten å berøre nr. 3 bokstav d), f) og g) i dette avsnitt.

J. Sterkvin

1. Ved framstilling av sterkvin skal følgende produkter benyttes:

— druemost i gjæring, eller

— vin, eller

— en blanding av produktene nevnt i de foregående strekpunkter, eller

— druemost eller en blanding av druemost og vin for visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som 
skal vedtas.

2. Dessuten skal det tilsettes:

a) i andre sterkviner og kvbd-sterkviner enn dem som er nevnt i bokstav b):

i) følgende produkter, hver for seg eller blandet:

— nøytral alkohol fra destillasjon av produkter fra vinsektoren, herunder tørkede druer, som har en 
alkoholstyrke på minst 96 vol % og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene,

— destillat av vin eller tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % og høyst 86 vol 
%, og egenskaper som skal fastsettes,

ii) og eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— konsentrert druemost,

— et produkt framkommet ved blanding av ett av produktene nevnt under i), med én av druemostene 
nevnt i nr. 1 første eller fjerde strekpunkt,
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b) i visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas:

i) enten produktene nevnt i bokstav a) punkt i), hver for seg eller blandet,

ii) eller ett eller flere av følgende produkter:

— alkohol av vin eller tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 95 vol % og høyst 96 vol 
%, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike bestemmelser ikke 
foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

— brennevin av vin eller av pressrester av druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % 
og høyst 86 vol %, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike 
bestemmelser ikke foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

— brennevin av tørkede druer som har en alkoholstyrke på minst 52 vol % og høyst 94,5 vol 
%, og egenskapene fastsatt i fellesskapsbestemmelsene eller, dersom slike bestemmelser ikke 
foreligger, i gjeldende nasjonale bestemmelser,

iii) og eventuelt ett eller flere av følgende produkter:

— druemost i gjæring framstilt av rosindruer,

— konsentrert druemost framstilt ved direkte oppvarming, som med unntak av denne prosessen 
oppfyller definisjonen av konsentrert druemost,

— konsentrert druemost,

— et produkt framkommet ved blanding av ett av produktene nevnt under ii), med én av druemostene 
nevnt i nr. 1 første eller fjerde strekpunkt.

3. Produktene nevnt i nr. 1, som brukes ved framstilling av sterkviner og kvbd-sterkviner, kan eventuelt bare ha 
gjennomgått de ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder som er nevnt i denne forordning.

4. Imidlertid:

a) kan en økning i den naturlige alkoholstyrken i volumprosent bare skyldes bruk av produktene nevnt  
i nr. 2,

b) kan det for bestemte produkter innrømmes unntak, når det dreier seg om en tradisjonell framstillingsmåte, 
slik at det er mulig for den berørte medlemsstat å tillate bruk av kalsiumsulfat, forutsatt at sulfatinnholdet i 
produktet som er behandlet på denne måten, ikke overstiger 2,5 gram per liter uttrykt i kaliumsulfat. Viner 
som er framstilt på denne måten, kan gjennomgå ytterligere syrning ved hjelp av vinsyre med inntil 1,5 
gram per liter.

5. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for sterkviner og 
kvbd-sterkviner framstilt på deres territorium, skal slike produkter tillates å gjennomgå de ønologiske 
framstillingsmåter og behandlingsmetoder som er nevnt i denne forordning.

6. I tillegg tillates:

a) søtning, forutsatt at oppgave over framgangsmåten leveres og registreres, når de benyttede produktene 
ikke er anriket med konsentrert druemost, ved hjelp av:

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost, forutsatt at den aktuelle vinens totale 
alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 3 vol %,

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost eller druemost i gjæring framstilt av 
rosindruer, for produkter som er oppført på en liste som skal vedtas, forutsatt at den aktuelle vinens 
totale alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 8 vol %,

— konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost for viner som er oppført på en liste som 
skal vedtas, forutsatt at den aktuelle vinens totale alkoholstyrke i volumprosent høyst øker med 8 vol 
%.

b) tilsetting av alkohol, destillat eller brennevin, som nevnt i nr. 1 og 2, for å dekke tap som skyldes 
fordamping under lagringen,

c) lagring i beholdere ved en temperatur på høyst 50 ̊C for produkter som er oppført på en liste som skal 
vedtas.
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7. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for sterkviner og kvbd-
sterkviner framstilt på deres territorium, kan det totale innhold av svoveldioksid i slike viner ved overgangen 
til direkte konsum ikke overstige:

a) 150 milligram per liter, når restinnholdet av sukker er under 5 gram per liter,

b) 200 milligram per liter, når restinnholdet av sukker er over 5 gram per liter.

8. De vinstokksorter produktene som er nevnt i nr. 1, er framstilt av, og som benyttes ved 
framstilling av sterkviner og kvbd-sterkviner, skal velges ut blant sortene nevnt i artikkel  
42 nr. 5.

9. Den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene som er nevnt i nr. 1, og som benyttes ved framstilling 
av sterkvin, bortsett fra kvbd-sterkvin, skal være på minst 12 vol %.

___________
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VEDLEGG VI

KVALITETSVIN FRA BESTEMTE DyRKINGSOMRÅDER (KVBD)

A. Bestemte dyrkingsområder

1. Med «bestemt dyrkingsområde» menes ett eller flere vindyrkingområder der det produseres vin med særlige 
kvalitetskjennetegn, og hvis navn brukes til å betegne kvbd.

2. Hvert bestemte dyrkingsområde skal avgrenses nøyaktig, så langt mulig på grunnlag av hver vingård eller teig. 
Avgrensingen skal foretas av hver av de berørte medlemsstatene, og det skal tas hensyn til de faktorer som 
bidrar til kvaliteten på vinene som produseres i disse områdene, for eksempel jord, undergrunn og klima, samt 
til hver vingårds eller teigs beliggenhet.

3. Det bestemte dyrkingsområdet betegnes ved sitt geografiske navn.

4. Imidlertid er betegnelsene:

— «Muscadet»,

— «Blanquette»,

— «Vinho Verde»,

— «Cava», med hensyn til visse musserende kvbd,

— «Manzanilla»,

anerkjent som navn på de respektive bestemte dyrkingsområder, som er avgrenset og regulert av de berørte 
medlemsstater innen 1. mars 1986.

Med hensyn til ikke-musserende viner, kan angivelsen «Κἀβα» og/eller «Cava» brukes til å betegne greske 
bordviner, som opplysninger om disse vinenes lagringstid.

4. Det geografiske navnet som betegner et bestemt dyrkingsområde, må være tilstrekkelig presist og anerkjent 
knyttet til produksjonsområdet, slik at forveksling kan unngås når det tas hensyn til foreliggende situasjoner.

B. Vinstokksorter

1. Hver medlemsstat skal utarbeide en liste over de vinstokksorter som er nevnt i artikkel 19, og som er egnet 
til framstilling av enhver kvbd som produseres på dens territorium. Disse sortene må bare være av arten Vitis 
vinifera.

2. Vinstokksorter som ikke er oppført på listen nevnt i nr. 1, skal fjernes fra de vingårder eller teiger som er 
beregnet på produksjon av kvbd.

3. Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene imidlertid tillate forekomst av vinstokksorter som ikke er oppført på 
listen, i et tidsrom på tre år fra det tidspunkt avgrensningen av det bestemte dyrkingsområdet, som skal være 
foretatt etter 31. desember 1979, får virkning, dersom disse vinstokksortene hører til arten Vitis vinifera og ikke 
utgjør mer enn 20 % av de aktuelle teigers eller vingårders vinstokkbestand.

4. En teig eller vingård som er beregnet på produksjon av kvbd, kan senest etter utløpet av tidsrommet nevnt i nr. 
3, inneholde bare vinstokksorter som er oppført på listen nevnt i nr. 1. Overtredelse av denne bestemmelsen 
skal medføre at enhver vin som framstilles av druer fra denne teigen eller vingården, mister retten til 
betegnelsen kvbd.



25.6.2009 Nr. 34/731EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

C. Vindyrkingsmetoder

1. Hver medlemsstat skal fastsette egnede bestemmelser for de vindyrkingsmetoder som er nødvendige for å sikre 
best mulig kvalitet på kvbd.

2. I en vindyrkingssone kan vanning skje bare i den grad den berørte medlemsstat tillater det. Slik tillatelse kan 
bare gis når de økologiske forholdene berettiger det.

D. Bearbeidingsområder

1. Kvbd skal bare framstilles:

a) av druer fra vinstokksorter som er oppført på listen nevnt i avsnitt B nr. 1, og som er høstet innenfor det 
bestemte dyrkingsområdet,

b) ved å bearbeide druene nevnt i bokstav a), til most, ved å bearbeide denne mosten til vin og ved å 
framstille vin eller musserende vin av disse produktene innenfor det bestemte dyrkingsområdet der druene 
som brukes, ble høstet.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan medlemsstaten der vinen produseres, dersom det gjelder en tradisjonell 
framstillingsmåte regulert av særlige bestemmelser i denne medlemsstaten, etter at det er gitt uttrykkelig 
tillatelse og med forbehold om hensiktsmessig kontroll, inntil 31. august 2003 tillate at en musserende kvbd 
kan framstilles ved at basisproduktet for vinen justeres ved tilsetting av ett eller flere produkter fra vinsektoren 
som ikke stammer fra det bestemte dyrkingsområdet som vinen har sitt navn etter, forutsatt at:

— denne typen tilsatte produkter fra vinsektoren ikke er produsert i det bestemte dyrkingsområdet med 
samme egenskaper som produkter som ikke stammer derfra,

— denne justeringen er i samsvar med de ønologiske framstillingsmåter og definisjoner som er nevnt i de 
relevante fellesskapsbestemmelser,

— det totale volumet av tilsatte produkter fra vinsektoren som ikke stammer fra det bestemte dyrkingsområdet, 
ikke overstiger 10 % av det totale volumet av de benyttede produktene som stammer fra det 
bestemte dyrkingsområdet. Imidlertid kan Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, gi 
medlemsstatene tillatelse til at de i særlige tilfeller kan tillate en prosentandel av tilsatte produkter på mer 
enn 10 %, men ikke mer enn 15 %.

Unntaket nevnt i første ledd, får anvendelse under forutsetning av at det i lovgivningen til den berørte 
produsentmedlemsstaten før 31. desember 1995 fantes en slik bestemmelse.

Medlemsstatene skal utarbeide en liste over navn på musserende kvbd som er nevnt i dette nr., og skal oversende 
den til Kommisjonen, som skal offentliggjøre den i C-serien av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en kvbd, bortsett fra en musserende kvbd, framstilles i et område i 
umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det på bestemte vilkår er gitt uttrykkelig tillatelse til 
dette av den berørte medlemsstaten.

Medlemsstatene kan også på grunnlag av individuelle tillatelser og underlagt hensiktsmessig kontroll, tillate at 
en kvbd blir framstilt ved å bearbeide druer til most og ved å bearbeide denne mosten til vin og ved å framstille 
slik vin, også utenfor et område som ligger i umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det 
dreier seg om en tradisjonell framstillingsmåte, dersom dette er en framstillingsmåte:

— som minst har vært fulgt siden 1. november 1970, eller for medlemsstater som tiltrådte Fellesskapet etter 
denne datoen, siden før tiltredelsesdatoen,

— som ikke har vært avbrutt siden disse datoene, og

— som angår mengder som for den berørte bearbeidingsvirksomheten, siden da ikke har økt med mer enn de 
mengdene som tilsvarer den allmenne markedsutviklingen.
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4. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan en musserende kvbd framstilles i et område i umiddelbar nærhet av det 
bestemte dyrkingsområdet, når det på bestemte vilkår er gitt uttrykkelig tillatelse til dette av den berørte 
medlemsstaten.

Medlemsstatene kan også på grunnlag av individuelle tillatelser eller uttrykkelige tillatelser, for en periode 
på mindre enn fem år, og underlagt hensiktsmessig kontroll, tillate at en musserende kvbd blir framstilt også 
utenfor et område som ligger i umiddelbar nærhet av det bestemte dyrkingsområdet, når det dreier seg om en 
tradisjonell framstillingsmåte som minst har vært fulgt siden 24. november 1974, eller for medlemsstater som 
tiltrådte Fellesskapet etter denne datoen, siden før tiltredelsesdatoen.

5. Enhver fysisk eller juridisk person eller gruppe av slike personer som rår over druer eller moster som oppfyller 
vilkårene for framstilling av kvbd, samt over andre produkter som ikke oppfyller disse vilkårene, skal sikre at 
vinframstilling og lagring skjer atskilt; i motsatt fall kan de framstilte vinene ikke betraktes som kvbd.

6. Bestemmelsene i dette avsnitt, bortsett fra nr. 5, får ikke anvendelse på kvbd-sterkvin.

E. Laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent

1. Hver medlemsstat skal fastsette en laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent for hver kvbd som framstilles 
på dens territorium. Ved fastsettelsen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent skal det særlig tas hensyn 
til alkoholstyrken som er registrert de siste ti år innen fastsettelsen, og bare innhøstinger av tilfredsstillende 
kvalitet fra den mest representative jorden på det bestemte dyrkingsområdet, skal tas i betraktning.

2. Den laveste naturlige alkoholstyrke i volumprosent som er nevnt i nr. 1, kan fastsettes på forskjellige nivåer 
for samme kvbd, avhengig av:

a) det underområde, den kommune eller den del av kommune,

b) den eller de vinstokksorter

de benyttede druene stammer fra.

3. Med mindre annet er fastsatt, og bortsett fra for musserende kvbd og kvbd-sterkvin, kan alkoholstyrken nevnt 
i nr. 1, ikke være mindre enn:

a) 6,5 vol % i sone A, bortsett fra i de bestemte dyrkingsområder Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein, 
Sachsen, Saale-Unstrut, Moselle luxembourgeoise, England og Wales; for disse skal minste alkoholstyrke 
fastsettes til 6 vol %,

b) 7,5 vol % i sone B,

c) 8,5 vol % i sone C I a),

d) 9 vol % i sone C I b),

e) 9,5 vol % i sone C II,

f) 10 vol % i sone C III.

F. Vinframstillings- og bearbeidingsmetoder

1. De særlige metodene for vinframstilling og bearbeiding som brukes til framstilling av kvbd, skal fastsettes for 
hver av disse vinene av medlemsstatene.

2. Dersom værforholdene i en av vindyrkingssonene nevnt i avsnitt E, gjør det påkrevd, kan de berørte 
medlemsstater tillate en økning av den (sanne eller potensielle) naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske 
druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og i vin egnet til framstilling av kvbd, med 
unntak for produkter beregnet på bearbeiding til kvbd-sterkvin. Økningen kan ikke overskride grenseverdiene 
nevnt i vedlegg V avsnitt C nr. 3.

3. I år med uvanlig ugunstige klimatiske forhold kan det besluttes at økningen i alkoholstyrken nevnt i nr. 2, kan 
økes til grenseverdiene fastsatt i vedlegg V avsnitt C nr. 4. En slik tillatelse skal ikke være til hinder for at 
tilsvarende tillatelse også kan gis for bordviner omhandlet i samme nr.
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4. Økningen i naturlig alkoholstyrke i volumprosent kan foretas bare etter metodene og på vilkårene nevnt i 
vedlegg V avsnitt D, unntatt i nr. 7 i nevnte avsnitt. Medlemsstatene kan imidlertid unnta bruken av konsentrert 
druemost.

5. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i kvbd skal være på minst 9 vol %. Visse hvite kvbd som er oppført 
på en liste som skal vedtas, og som ikke er blitt anriket, skal likevel ha en total alkoholstyrke på minst 8,5 vol 
%. Dette nr. får ikke anvendelse på musserende kvbd og kvbd-sterkvin.

G. Syrning, avsyrning og søtning

1. Vilkår og grenser for syrning og avsyrning av friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret 
vin og vin egnet til framstilling av kvbd, og framgangsmåten ved tildeling av tillatelser og unntak skal være 
som nevnt i vedlegg V avsnitt E.

2. Søtning av en kvbd kan tillates av en medlemsstat bare dersom den foretas:

a) i samsvar med vilkårene og grensene nevnt i vedlegg V avsnitt F,

b) innen det bestemte dyrkingsområde der den aktuelle kvbd ble framstilt, eller i et område i umiddelbar 
nærhet av det, unntatt i visse tilfeller som skal fastsettes,

c) ved hjelp av ett eller flere av følgende produkter:

— druemost,

— konsentrert druemost,

— rektifisert konsentrert druemost.

3. Druemosten og den konsentrerte druemosten nevnt i nr. 2 bokstav c), skal ha opprinnelse i det samme bestemte 
dyrkingsområdet som den vinen den brukes til søtning av.

4. Dette avsnitt får ikke anvendelse på musserende kvbd og kvbd-sterkvin.

H. Anriking, syrning og avsyrning

1. Anriking, syrning og avsyrning nevnt i avsnitt F og avsnitt G nr. 1, er tillatt bare dersom det utføres på 
vilkårene fastsatt i vedlegg V avsnitt G.

2. Med forbehold for avsnitt D nr. 4 kan de nevnte prosesser bare utføres i det bestemte dyrkingsområdet der de 
friske druene ble høstet.

I. Avling per hektar

1. Den berørte medlemsstat skal fastsette en avling per hektar uttrykt i drue-, druemost- eller vinmengde for hver 
kvbd.

2. Når denne avlingen skal fastsettes, skal det tas særlig hensyn til avlingen de ti foregående år, og bare 
innhøstinger av tilfredsstillende kvalitet fra den mest representative jorden på det bestemte dyrkingsområdet, 
skal tas i betraktning.

3. Avling per hektar kan fastsettes på forskjellige nivåer for samme kvbd, avhengig av:

a) det underområde, den kommune eller den del av kommune og

b) den eller de vinstokksorter

de benyttede druene stammer fra.

4. Avling per hektar kan tilpasses av den berørte medlemsstat.

5. Overskridelse av avlingen nevnt i nr. 1, skal medføre forbud mot å anvende den ønskede betegnelsen for 
innhøstingen som helhet, med mindre allmenne eller individuelle unntak vedtas av medlemsstatene på vilkår 
som de eventuelt fastsetter etter produksjonsarealet; disse vilkårene skal særlig gjelde anvendelsen av den 
aktuelle vin eller de aktuelle produkter.
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J. Analytiske og organoleptiske undersøkelser

1. Produsentene skal være forpliktet til å sørge for at det foretas en analytisk og organoleptisk undersøkelse av 
viner som de anmoder om betegnelsen kvbd for, der:

a) den analytiske undersøkelsen minst skal omfatte måling av de av faktorene som er oppført i nr. 3, 
som er karakteristiske for den aktuelle kvbd. Grenseverdiene for disse faktorene skal fastsettes av 
produsentmedlemsstaten for hver kvbd,

b) den organoleptiske undersøkelsen skal omfatte farge, klarhet, lukt og smak.

2. Undersøkelsene nevnt i nr. 1, kan foretas på stikkprøver tatt av det vedkommende organ som er utpekt av 
hver medlemsstat, inntil det er vedtatt hensiktsmessige bestemmelser om hvordan systematiske og generelle 
undersøkelser skal foretas.

3. De karakteristiske faktorene nevnt i nr. 1 bokstav a), er som følger:

A. Undersøkelse av vinens reaksjon

1. Reaksjon overfor luft

2. Reaksjon overfor kulde

B. Mikrobiologisk undersøkelse

3. Reaksjon i varmeskap

4. Vinens og bunnfallets utseende

C. Fysisk og kjemisk analyse

5. Tetthet

6. Alkoholstyrke

7. Total tørrekstrakt (oppnådd ved tetthetsmåling)

8. Reduserende sukker

9. Sukrose

10. Aske

11. Askens alkalitet

12. Totalt syreinnhold

13. Flyktig syreinnhold

14. Ikke flyktig syreinnhold

15. pH

16. Fritt svoveldioksidinnhold

17. Totalt svoveldioksidinnhold

D. Tilleggsanalyse

18. Karbondioksid (perlende og musserende viner, overtrykk i bar ved 20 °C).

K. Musserende kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder

1. Den totale alkoholstyrken i volumprosent i vinblandinger som er beregnet på framstilling av musserende kvbd, 
skal ikke være lavere enn:

— 9,5 vol % i vindyrkingssone C III,

— 9 vol % i andre vindyrkingssoner.

2. Vinblandinger som er beregnet på framstilling av visse musserende kvbd som er oppført på en liste som skal 
vedtas, og som framstilles fra en enkelt vinstokksort, kan imidlertid ha en total alkoholstyrke i volumprosent 
på minst 8,5 vol %.

3. De musserende kvbd som er nevnt i nr. 2, er oppført på en liste som skal vedtas.

4. Den sanne alkoholstyrken i volumprosent for musserende kvbd, herunder alkoholen i den etterfyllingsvæske 
for søtningsgrad som eventuelt er tilsatt, skal være på minst 10 vol %.

5. Sukker- og gjærløsning for musserende kvbd kan bare inneholde:

a) sukrose,

b) konsentrert druemost,
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c) rektifisert konsentrert druemost,

d) druemost,

e) druemost i gjæring,

f) vin,

g) kvbd,

som er egnet til framstilling av samme musserende kvbd som den sukker- og gjærløsningen tilsettes.

6. Som unntak fra bestemmelsene i vedlegg I nr. 15 skal musserende kvbd ha et overtrykk på minst 3,5 bar når 
de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 °C.

Musserende kvbd i beholdere med et rominnhold på mindre enn 25 cl skal imidlertid ha et overtrykk på minst 
3 bar.

7. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan anvende på musserende kvbd 
som produseres på deres territorium, skal det totale innholdet av svoveldioksid i disse musserende vinene ikke 
overstige 185 milligram per liter. Dersom klimatiske forhold har gjort det nødvendig i visse vindyrkingssoner i 
Fellesskapet, kan de berørte medlemsstatene tillate at det totale innholdet av svoveldioksid i musserende kvbd 
som er produsert på deres territorium, økes med høyst 40 milligram per liter, forutsatt at viner som har nytt 
godt av en slik tillatelse, ikke sendes ut fra de berørte medlemsstatene.

8. Prosessen med å lage musserende kvbd, herunder lagring i foretaket der de er produsert, og regnet fra 
begynnelsen av gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, må ikke vare:

a) under seks måneder når gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, finner sted på lukkede 
tanker,

b) under ni måneder når gjæringsprosessen som skal gjøre vinen musserende, finner sted på flasker.

9. Gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, og det tidsrommet vinblandingen skal ligge på 
bermen, skal minst vare:

— 90 dager,

— 30 dager, dersom gjæringsprosessen finner sted i beholdere med røreverk.

10. For musserende kvbd av aromatisk type gjelder følgende:

a) med mindre det innrømmes unntak, kan den bare framstilles ved å bruke som eneste bestanddeler i 
vinblandingen, druemost eller druemost i gjæring som er laget av vinstokksortene som er oppført på en 
liste som skal fastsettes, forutsatt at disse sortene er anerkjent som egnet for produksjon av musserende 
kvbd i det bestemte dyrkingsområdet som den musserende kvbd har sitt navn etter,

b) bare kjøling eller andre fysiske prosesser kan brukes for å styre gjæringsprosessen før og etter at 
vinblandingen er sammensatt, for å gjøre vinblandingen musserende,

c) tilsetting av etterfyllingsvæske for søtningsgrad skal være forbudt,

d) som unntak fra nr. 4 skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvbd av aromatisk type 
ikke være mindre enn 6 vol %,

e) den totale alkoholstyrken i volumprosent i musserende kvbd av aromatisk type skal ikke være mindre enn 
10 vol %,

f) som unntak fra nr. 6 første ledd skal musserende kvbd av aromatisk type ha et overtrykk på minst 3 bar 
når de oppbevares i lukkede beholdere ved en temperatur på 20 ̊C,

g) som unntak fra nr. 8 skal prosessen med å framstille musserende kvbd av aromatisk type ikke vare under 
én måned.

11. Reglene i vedlegg V avsnitt H nr. 1-10 får også anvendelse på musserende kvbd.
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L. Kvalitetssterkvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd-sterkvin) (andre bestemmelser enn dem som er 
fastsatt i vedlegg V avsnitt H, og som særlig angår kvbd-sterkvin)

1. Med forbehold om unntak som kan vedtas, må produktene nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 1, samt den 
konsentrerte druemosten og druemosten i gjæring framstilt av rosindruer, nevnt i avsnitt J nr. 2, som benyttes 
ved framstilling av kvbd-sterkvin, komme fra det bestemte dyrkingsområdet som den aktuelle kvbd-sterkvin 
har sitt navn etter.

Med hensyn til kvbd-sterkvinene «Málaga» og «Jerez-Xérès-Sherry» kan imidlertid den konsentrerte 
druemosten og, i henhold til artikkel 44 nr. 11, druemosten i gjæring framstilt av rosindruer, nevnt i vedlegg 
V avsnitt J nr. 2, som stammer fra vinstokksorten Pedro Ximénez, komme fra det bestemte dyrkingsområdet 
«Montilla-Moriles». 

2. Med forbehold om unntak som kan vedtas, kan prosessene nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 3-6 for framstilling 
av kvbd-sterkvin, bare gjennomføres innenfor det bestemte dyrkingsområdet nevnt i nr. 1.

Med hensyn til kvbd-sterkvin der betegnelsen «Porto» er forbeholdt produkter som er framstilt av druer 
som stammer fra det bestemte dyrkingsområdet «Douro», kan imidlertid ytterligere framstillings- og 
lagringsprosesser finne sted enten i det ovennevnte bestemte dyrkingsområdet eller i Vila Nova de Gaia — 
Porto.

3. Med forbehold for mer begrensende bestemmelser som medlemsstatene kan vedta for kvbd-sterkviner framstilt 
på deres territorium:

a) skal den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i produktene som er nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 1, 
og som benyttes ved framstilling av kvbd-sterkvin, være på minst 12 vol %. Visse kvbd-sterkviner som er 
oppført på en liste som skal vedtas, kan imidlertid framstilles:

i) enten av druemost med en naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst 10 vol % dersom det dreier 
seg om kvbd-sterkviner framstilt ved tilsetting av brennevin av vin, eller av pressrester av druer som 
har opprinnelsesbetegnelse, og som eventuelt stammer fra samme driftsenhet,

ii) eller av druemost i gjæring eller, med hensyn til annet strekpunkt nedenfor, av vin med en opprinnelig 
naturlig alkoholstyrke i volumprosent på minst:

— 11 vol % med hensyn til kvbd-sterkvin framstilt ved tilsetting av nøytral alkohol, vindestillat med 
en sann alkoholstyrke i volumprosent på minst 70 vol % eller brennevin fra drueprodukter,

— 10,5 vol % for vin som er oppført på en liste som skal vedtas, framstilt av most av grønne 
druer,

— 9 vol % med hensyn til kvbd-sterkvin framstilt på tradisjonell og sedvanlig måte i samsvar med 
den nasjonale lovgivnings uttrykte bestemmelser om det,

b) skal den sanne alkoholstyrken i volumprosent i kvbd-sterkvin være på minst 15 vol % og ikke over 22 vol 
%,

c) skal den totale alkoholstyrken i volumprosent i kvbd-sterkvin være på minst 17,5 vol %.

4. Den totale alkoholstyrken i volumprosent kan imidlertid være under 17,5 vol %, men ikke under 15 vol %, for 
visse kvbd-sterkviner som er oppført på en liste som skal vedtas, dersom det var uttrykkelig fastsatt i gjeldende 
nasjonal lovgivning om slike produkter før 1. januar 1985.

5. De tradisjonelle særbetegnelsene «/* 399R1493/66/1 * */», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», 
«vinho doce natural» er forbeholdt kvbd-sterkviner som:

— er framstilt av høstede druer der minst 85 % stammer fra vinstokksortene som er oppført på en liste som 
skal fastsettes,

— stammer fra most med et opprinnelig naturlig sukkerinnhold på minst 212 

— er framstilt ved tilsetting av alkohol, destillat eller brennevin, som nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 2, uten 
noen annen form for anriking.
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6. I den utstrekning tradisjonelle framstillingsmåter krever det, kan medlemsstatene med hensyn til kvbd-
sterkviner framstilt på deres territorium, fastsette at den tradisjonelle særbetegnelsen «vin doux naturel» er 
forbeholdt kvbd-sterkviner som:

— er framstilt direkte av produsentene som høster druene, som utelukkende kan være av sortene Muscat, 
Grenache, Maccabéo eller Malvoisie; høst fra vingårder som er beplantet med andre vinstokksorter enn 
de fire nevnt ovenfor, kan imidlertid tas med dersom de ikke utgjør mer enn 10 % av det samlede antall 
vinstokker,

— er framstilt med en avlingsbegrensning per hektar på 40 hl druemost som nevnt i vedlegg V avsnitt J nr. 
1 første og fjerde strekpunkt; enhver overskridelse av avlingsbegrensningen vil medføre at hele høsten 
mister retten til betegnelsen «vin doux naturel»,

— er framstilt av druemost med et opprinnelig naturlig sukkerinnhold på minst 252 gram per liter,

— er framstilt, uten noen annen form for anriking, ved tilsetting av alkohol fra drueprodukter som i ren 
alkohol svarer til minst 5 % av den benyttede mengde druemost i gjæring, og til høyst den minste av 
følgende to størrelser:

— enten 10 % av den benyttede mengde druemost nevnt ovenfor, eller

— 40 % av det ferdige produkts totale alkoholstyrke i volumprosent, som består av summen av den sanne 
alkoholstyrken i volumprosent og det som svarer til den potensielle alkoholstyrken i volumprosent 
beregnet på grunnlag av 1 vol % ren alkohol per 17,5 gram per liter restsukker.

7. Betegnelsene nevnt i nr. 5 og 6, skal ikke oversettes. Imidlertid kan:

— betegnelsene ledsages av en forklarende betegnelse på et språk som sluttforbrukeren forstår,

— kan betegnelsen «vin doux naturel» ledsages av betegnelsen «/* 399R1493/67/1 * */» med hensyn 
til produkter som er framstilt i Hellas i samsvar med nr. 6, og som omsettes på denne medlemsstats 
territorium.

8. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vino generoso» er forbeholdt tørre kvbd-sterkviner som er framstilt «sous 
voile» (under dekke), og som:

— er framstilt av grønne druer av vinstokksortene Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, 
Verdejo, Zalema og Garrido Fino,

— frigis for forbruk etter lagring på eikefat i gjennomsnittlig to år.

Med framstilling «sous voile» (under dekke) nevnt i første ledd, menes den biologiske prosessen som tilfører 
produktet særlige analytiske og organoleptiske egenskaper ved spontan dannelse av et dekke av typisk gjær på 
vinens frie overflate etter fullstendig alkoholgjæring av mosten.

9. Betegnelsen nevnt i nr. 8, skal ikke oversettes. Den kan imidlertid ledsages av en forklarende betegnelse på et 
språk som sluttforbrukeren forstår.

10. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vinho generoso» er forbeholdt kvbd-sterkvinene «Porto», «Madeira», 
«Moscatel de Setúbal» og «Carcavelos» i forbindelse med den respektive opprinnelsesbetegnelsen.

11. Den tradisjonelle særbetegnelsen «vino generoso de licor» er forbeholdt kvbd-sterkvin som:

— er framstilt av «vino generoso» nevnt i nr. 8, eller av vin «sous voile» (under dekke) som er egnet til å gi 
slik «vino generoso», ved tilsetting av enten druemost i gjæring framstilt av rosindruer eller konsentrert 
druemost,

— frigis for forbruk etter lagring på eikefat i gjennomsnittlig to år.

12. Betegnelsen nevnt i nr. 11, skal ikke oversettes. Den kan imidlertid ledsages av en forklarende betegnelse på 
et språk som sluttforbrukeren forstår.

_____________
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VEDLEGG VII

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG BESKyTTELSE AV VISSE ANDRE PRODUKTER 
ENN MUSSERENDE VIN

I denne forordning menes med:

— «merking»: alle betegnelser og andre angivelser, symboler, illustrasjoner og merker som tjener til å kjennetegne 
produktet, og som står på samme beholder, også på lukkeinnretningen, samt på merkelapper festet til beholderen. 
Visse angivelser, symboler og merker som skal fastsettes, inngår ikke i merkingen,

— «emballasje»: beskyttende innpakning, som papir, halmhylstre av alle slag, kartonger og kasser som brukes i 
transporten av én eller flere beholdere og/eller for å presentere dem med sikte på salg til sluttforbrukeren.

A. Obligatoriske angivelser

1. Merking for:

a) bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd,

b) vin med opprinnelse i andre tredjestater enn dem som er nevnt i bokstav c),

c) sterkvin, perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin som er nevnt i vedlegg I, samt slike viner med 
opprinnelse i tredjestater,

skal obligatorisk omfatte følgende angivelser:

— produktets varebetegnelse,

— nominelt volum,

— sann alkoholstyrke i volumprosent,

— partinummeret i samsvar med rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 om angivelse eller merking for å 
identifisere et bestemt næringsmiddelparti1.

2. Varebetegnelsen består av:

a) for bordvin, betegnelsen «bordvin», og:

— dersom vinen sendes til en annen medlemsstat eller eksportmedlemsstat, navnet på medlemsstaten 
dersom druene produseres og framstilles til vin i denne staten,

— betegnelsen «blanding av vin fra forskjellige stater i Det europeiske fellesskap», for vin som er et 
resultat av en blanding av produkter med opprinnelse i flere medlemsstater,

—  betegnelsen «produkter som er framstilt i ... av druer høstet i ...», med angivelse av navnene på 
de aktuelle medlemsstatene, for vin som er framstilt i en medlemsstat, av druer høstet i en annen 
medlemsstat,

— betegnelsen «retsina» og «vino tinto de mezcla» for visse bordviner,

b) for bordvin med geografisk betegnelse:

— betegnelsen «bordvin»,

— navnet på den geografiske enheten,

— én av følgende betegnelser, på vilkår som skal fastsettes: «Landwein», «vin de pays», «indicazione 
geografica tipica», «/* 399R1493/68/1 * */», «/* 399R1493/68/2 * */», «vino de la tierra», «vinho 
regional» eller «regional wine». Dersom en slik betegnelse benyttes, er betegnelsen «bordvin» ikke 
påkrevd.

(1) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21.
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c) for kvbd:

— navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

— og med forbehold om unntak som skal fastsettes:

— betegnelsen «kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd»,

— betegnelsen «kvalitetssterkvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd-sterkvin»,

— betegnelsen «perlende kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «perlende kvbd», eller

— en tradisjonell særbetegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas, eller flere av disse 
betegnelsene når dette er fastsatt i den berørte medlemsstats bestemmelser,

d) for importert vin, ordet «vin», som obligatorisk må følges av navnet på opprinnelsesstaten, og når den 
angis med en geografisk betegnelse, navnet på den aktuelle geografiske enheten,

e) for sterkvin, betegnelsen «sterkvin»,

f) for perlende vin, betegnelsen «perlende vin»,

g) for kullsyreimpregnert perlende vin, betegnelsen «kullsyreimpregnert perlende vin»,

h) for vin nevnt i bokstav e), f) og g), og med opprinnelse i tredjestater, betegnelser som skal fastsettes.

3. Merkingen:

a) av bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd,

b) av vin med opprinnelse i tredjestater,

må i tillegg til angivelsene oppført i nr. 1 og 2, obligatorisk omfatte angivelse:

— av tapperens navn eller forretningsnavn samt navn på kommunen og medlemsstaten, og for beholdere med 
et nominelt volum på høyst 60 liter, av avsenderens navn eller forretningsnavn samt navn på kommunen 
og medlemsstaten.

— for importert vin, av importøren, eller når tappingen fant sted i Fellesskapet, av tapperen.

4. Merkingen av sterkvin, perlende vin, kullsyreimpregnert perlende vin samt slike viner med opprinnelse i 
tredjestater, skal suppleres med angivelser som skal fastsettes, tilsvarende dem som er nevnt i nr. 2 og 3.

B. Valgfrie angivelser

1. Merkingen av produkter som er framstilt i Fellesskapet, kan suppleres med følgende angivelser, på vilkår som 
skal fastsettes:

a) for bordvin, bordvin med geografisk betegnelse og kvbd:

— navn, adresse og stilling på den eller de personer som har deltatt i markedsføringen,

— produktets art,

— den særlige fargen i samsvar med nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

b) for bordvin med geografisk betegnelse og kvbd:

— årgang,

— navnet på én eller flere vinstokksorter,

— en utmerkelse, medalje eller konkurranse, 

— angivelser som gjelder produktets framstillingsart eller -metode.

— andre tradisjonelle betegnelser i samsvar med nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

— navnet på et foretak,
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— en betegnelse som viser at vinen er tappet:

— på en vindyrkingsenhet, eller

— av en sammenslutning av vindyrkingsenheter, eller

— i et foretak som ligger i et produksjonsområde, eller når det gjelder kvbd, i umiddelbar nærhet av 
det,

c) for kvbd:

— angivelse av en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, i samsvar med 
nærmere regler fastsatt av produsentmedlemsstaten,

— angivelse av en geografisk enhet som er større enn et bestemt dyrkingsområde, for å presisere 
opprinnelsen til kvbd,

— informasjon om at tappingen fant sted i det bestemte dyrkingsområdet, forutsatt at slik informasjon er 
tradisjonell og sedvanlig i det berørte bestemte dyrkingsområdet.

2. Valgfrie angivelser som tilsvarer dem som er nevnt i nr. 1, skal fastsettes for sterkvin, perlende vin, 
kullsyreimpregnert perlende vin og vin med opprinnelse i tredjestater.

 Dette nr. berører ikke medlemsstatenes mulighet til å vedta bestemmelser om betegnelser for disse produktene 
inntil de tilsvarende fellesskapsbestemmelsene iverksettes.

3. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan merkingen suppleres med andre angivelser.

4. For vin som er framstilt på deres territorium, kan produksjonsmedlemsstatene gjøre visse angivelser nevnt i nr. 
1 og 2, obligatoriske, de kan forby dem eller begrense bruken av dem.

C. Bruk av visse særbetegnelser

1. Betegnelsen:

a) «vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 10,

b) «bordvin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 13.

2. Med forbehold for bestemmelser om harmonisering av lovgivning, skal imidlertid nr. 1 bokstav a) ikke berøre 
medlemsstatenes mulighet til å tillate:

— bruk av ordet «vin» sammen med navnet på en frukt i sammensatte betegnelser som betegnelse på 
produkter som er framstilt ved gjæring av andre frukter enn druer,

— andre sammensatte betegnelser som inneholder ordet «vin».

3. Betegnelsen:

a) «sterkvin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 14, eller eventuelt en 
definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg,

b) «kvalitetssterkvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «kvbd-sterkvin» skal være forbeholdt produkter 
som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 14, samt de særlige bestemmelser i denne forordning,

c) «perlende vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 17, eller 
eventuelt en definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg,

d) «perlende kvalitetsvin fra et bestemt dyrkingsområde» eller «perlende kvbd» skal være forbeholdt 
produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I nr. 17, samt de særlige bestemmelser i denne 
forordning,

e) «kullsyreimpregnert perlende vin» skal være forbeholdt produkter som oppfyller definisjonen i vedlegg I 
nr. 18, eller eventuelt en definisjon som skal fastsettes i samsvar med innledningen til dette vedlegg.
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4. Dersom slike sammensatte betegnelser som nevnt i nr. 2 benyttes, må enhver forveksling med produktene 
nevnt i nr. 1, være utelukket.

D. Språk som kan brukes til merkingen

1. Angivelsene på merkingen skal være på ett eller flere andre offisielle fellesskapsspråk, slik at sluttforbrukeren 
lett kan forstå hver enkelt av disse angivelsene.

Angivelsen av:

— navnet på det bestemte dyrkingsområdet,

— navnet på en annen geografisk enhet,

— tradisjonelle særbetegnelser og tradisjonelle tilleggsbetegnelser,

— navnet på vindyrkingsenheten eller sammenslutningen samt angivelse av tappingen,

skal foretas utelukkende på ett av de offisielle språkene i medlemsstaten på hvis territorium framstillingen 
fant sted.

For produkter med opprinnelse i Hellas, kan angivelsene nevnt i annet ledd, gjentas på ett eller flere andre 
offisielle fellesskapsspråk.

Angivelsene nevnt i annet ledd første og annet strekpunkt, kan foretas utelukkende på et annet 
offisielt fellesskapsspråk, dersom dette språket er likestilt med det offisielle språket i den delen av 
opprinnelsesmedlemsstatens territorium der det bestemte dyrkingsområdet ligger, og når bruken av dette 
språket er tradisjonell og sedvanlig i den berørte medlemsstaten.

For produkter som framstilles og markedsføres på deres territorium, kan medlemsstatene tillate at angivelsene 
nevnt i annet ledd, også foretas på et annet språk enn et offisielt fellesskapsspråk, når bruken av dette språket 
er tradisjonell og sedvanlig i den berørte medlemsstaten eller på en del av dens territorium.

Produsentmedlemsstatene kan for sine produkter dessuten tillate at angivelsene nevnt i annet ledd, foretas på 
et annet språk når dette språket tradisjonelt brukes til slike angivelser.

2. Det kan fastsettes ytterligere unntak fra nr. 1.

E. Koder

I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, gjøres det bruk av en kode som:

— skal benyttes til merking av et produkt som nevnt i avsnitt A nr. 1, men som ikke er omfattet av det følgende 
ledd, for å gi fullstendig eller delvis informasjon med hensyn til navnet på et bestemt dyrkingsområde, 
som er andre angivelser enn de angivelsene som kan brukes til det aktuelle produktet. Medlemsstatene kan 
imidlertid på sitt eget territorium treffe andre egnede tiltak for å unngå forveksling med det berørte bestemte 
dyrkingsområdet,

— skal benyttes til merking av bordvin nevnt i avsnitt A nr. 2 bokstav a) annet og tredje strekpunkt, for å angi 
hovedkontoret til tapperen eller avsenderen og eventuelt tappestedet eller avsenderstedet.

I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, kan det brukes en kode på merkingen av produktene nevnt i dette 
vedlegg for angivelsene nevnt i avsnitt A nr. 3, forutsatt at medlemsstaten på hvis territorium disse produktene 
er tappet, tillater det. Det er et vilkår for slik bruk av kode at navn eller forretningsnavn på en person eller en 
gruppe personer, bortsett fra tapperen, som har deltatt i den handelsmessige distribusjon av bordvinen, samt navn 
på kommunen eller del av kommunen der denne personen eller gruppen har sitt hovedkontor, angis uavkortet på 
etiketten.

F. Varemerker

1. Når betegnelsen, presentasjonen og reklamen for de produktene som er nevnt i denne forordning, ledsages av 
varemerker, må disse varemerkene ikke inneholde noen ord, deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) er egnet til å skape forveksling eller villede de personene de er rettet mot i henhold til artikkel 48, eller
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b) som:

— av de personene de er rettet mot, kan forveksles med hele eller deler av betegnelsen på en bordvin, 
en sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende vin, en kvbd eller en importert vin hvis 
betegnelse er regulert av fellesskapsbestemmelser, eller med betegnelsen på et annet produkt nevnt i 
dette vedlegg, eller som

— er identisk med betegnelsen på et slikt produkt, med mindre produktene som er brukt til framstillingen 
av de endelige produktene nevnt ovenfor, har rett til en slik betegnelse eller presentasjon.

I forbindelse med beskrivelsen av en bordvin, en sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende 
vin, en kvbd eller en importert vin, når det i merkingen dessuten ikke benyttes varemerker som inneholder ord, 
deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) med hensyn til:

— bordvin, sterkvin, perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin, inneholder navnet på en kvbd,

— kvbd, inneholder navnet på en bordvin,

— importert vin, inneholder navnet på en bordvin eller en kvbd,

b) med hensyn til bordvin med geografisk betegnelse, kvbd eller importert vin inneholder feilaktige 
angivelser, særlig med hensyn til geografisk opprinnelse, vinstokksort, årgang eller en angivelse som 
gjelder en finere kvalitet,

c) med hensyn til andre typer bordvin enn dem som er nevnt i bokstav b), sterkvin, perlende vin og 
kullsyreimpregnert perlende vin, inneholder angivelser om geografisk opprinnelse, vinstokksort, årgang 
eller en angivelse som gjelder en finere kvalitet,

d) med hensyn til importert vin kan føre til forveksling med en illustrasjon som kjennetegner en bordvin, en 
sterkvin, en perlende vin, en kullsyreimpregnert perlende vin, en kvbd eller en importert vin som er angitt 
med en geografisk betegnelse.

2. Som unntak fra nr. 1 første ledd bokstav b) kan innehaveren av et varemerke som er registrert for en vin eller 
en druemost, og som er identisk med:

— navnet på en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde benyttet som betegnelse på 
en kvbd, eller

— navnet på en geografisk enhet benyttet som betegnelse på en bordvin angitt med en geografisk betegnelse, 
eller

— navnet på en importert vin angitt med en geografisk betegnelse,

fortsette å benytte varemerket inntil 31. desember 2002, selv om vedkommende ikke har rett til å bruke et slikt 
navn i henhold til nr. 1 første ledd, forutsatt at det aktuelle varemerket:

a) er registrert senest 31. desember 1985 av vedkommende myndighet i en medlemsstat i samsvar med 
gjeldende lovgivning på tidspunktet for registreringen, og

b) inntil 31. desember 1986 faktisk er blitt benyttet uavbrutt siden registreringen eller, dersom denne fant sted 
innen 1. januar 1984, i det minste siden denne datoen.

Dessuten kan innehaveren av et anerkjent registrert varemerke for en vin eller druemost som inneholder ordlyd 
som er identisk med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller navnet på en geografisk enhet som er mindre 
enn et bestemt dyrkingsområde, selv om vedkommende ikke har rett til å bruke et slikt navn i henhold til nr. 
1, fortsette å bruke dette varemerket når det svarer til identiteten til den opprinnelige innehaveren eller den 
som opprinnelig gav navn til det, forutsatt at varemerket ble registrert minst 25 år før produsentmedlemsstaten 
offisielt anerkjente det aktuelle geografiske navnet i samsvar med relevante fellesskapsbestemmelser for kvbd, 
og forutsatt at varemerket faktisk har vært brukt uten avbrudd.

Varemerker som oppfyller vilkårene i første og annet ledd, kan ikke påberopes mot bruken av navnet på 
geografiske enheter som brukes til å betegne en kvbd eller en bordvin.
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3. Rådet skal innen 31. desember 2002 med kvalifisert flertall og etter forslag fra Kommisjonen treffe beslutning 
om en eventuell forlengelse av fristen nevnt i nr. 2 første ledd.

4. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om varemerkene nevnt i nr. 2, etter hvert som de får kjennskap 
til dem.

Kommisjonen skal gi underretning om dette til vedkommende myndigheter i medlemsstatene som har ansvar 
for å føre kontroll med at fellesskapsbestemmelsene innen vinsektoren overholdes.

G. Markedsføring, kontroll og beskyttelse

1. Fra det tidspunkt produktet markedsføres i en beholder med et nominelt volum på høyst 60 liter, skal 
beholderen være merket. Merkingen skal være i samsvar med bestemmelsene i denne forordning; dette gjelder 
også for beholdere med et nominelt volum på over 60 liter dersom de er merket.

2. Det kan fastsettes unntak fra nr. 1.

3. Hver medlemsstat skal sørge for kontroll og beskyttelse av kvbd og bordviner med geografisk betegnelse som 
markedsføres i samsvar med denne forordning.

4. Importerte viner beregnet på direkte konsum, angitt med en geografisk betegnelse, kan ved markedsføring i 
Fellesskapet, på vilkår av gjensidighet, omfattes av kontrollen og beskyttelsen nevnt i nr. 3.

Bestemmelsen i første ledd skal iverksettes ved avtaler med de berørte tredjestater som skal forhandles og 
inngås etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 113.

_______________
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VEDLEGG VIII

BESKRIVELSE, BETEGNELSE, PRESENTASJON OG BESKyTTELSE AV MUSSERENDE VIN

A. Definisjoner

1. Dette vedlegg fastsetter alminnelige regler for betegnelse og presentasjon av:

a) musserende vin, som definert i vedlegg I nr. 15, og framstilt i Fellesskapet,

b) kullsyreimpregnert musserende vin, som definert i vedlegg I nr. 16, og med opprinnelse i Fellesskapet,

c) musserende vin, som definert i samsvar med denne forordning etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 75, 
og med opprinnelse i tredjestater,

d) kullsyreimpregnert musserende vin, som definert i samsvar med  denne forordning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 75, og med opprinnelse i tredjestater.

De musserende vinene som er nevnt i bokstav a), skal omfatte:

— musserende viner nevnt i vedlegg V avsnitt H,

— musserende kvalitetsviner nevnt i vedlegg V avsnitt I, og

— musserende kvalitetsviner produsert i bestemte dyrkingsområder (musserende kvbd) nevnt i vedlegg VI 
avsnitt K.

2. I denne forordning menes med:

— «merking»: alle navn, symboler, illustrasjoner og merker, eller enhver annen betegnelse som tjener til å 
kjennetegne produktet, og som står på samme beholder, også på lukkeinnretningen, samt på merkelapper 
festet til beholderen og folien som dekker flaskehalsene,

— «emballasje»: beskyttende innpakning, som papir, halmhylstre av alle slag, kartonger og kasser som 
brukes i transporten av én eller flere beholdere og/eller for å presentere dem med sikte på salg til 
sluttforbrukeren,

— «produsent» av et produkt nevnt i nr. 1: den fysiske eller juridiske person eller gruppe av personer som 
framstiller produktet, eller som framstillingen utføres på vegne av,

— «framstilling»: bearbeiding av friske druer, druemost og vin til et produkt nevnt i nr. 1.

B. Obligatoriske angivelser

1. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, skal betegnelsen på merkingen omfatte følgende informasjon:

a) en betegnelse som angir varebetegnelsen, i samsvar med avsnitt D nr. 2,

b) produktets nominelle volum,

c) en angivelse av produkttypen, i samsvar med avsnitt D nr. 3,

d) den sanne alkoholstyrken i volumprosent, i samsvar med nærmere regler som skal fastsettes.

2. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1 bokstav a) og b), skal betegnelsen på merkingen omfatte, i tillegg til 
informasjonen nevnt i nr. 1:

— navnet eller forretningsnavnet til produsenten eller til en selger som er etablert i Fellesskapet, og

— navnet på kommunen, eller del av kommunen, og på medlemsstaten der ovennevnte persons hovedkontor 
ligger, i samsvar med avsnitt D nr. 4 og 5.
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Produsentmedlemsstatene kan imidlertid gjøre det obligatorisk at navnet eller forretningsnavnet til produsenten 
skrives i sin helhet.

Når etiketten inneholder navnet eller forretningsnavnet til produsenten, og når framstillingen finner sted i 
en annen kommune, del av kommune eller medlemsstat enn den nevnt i første ledd annet strekpunkt, skal 
angivelsene som nevnes der, suppleres med navnet på den kommunen eller del av kommunen der framstillingen 
fant sted, og dersom framstillingen fant sted i en annen medlemsstat, med navnet på medlemsstaten.

3. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1 bokstav c) og d), skal betegnelsen på merkingen omfatte følgende 
informasjon i tillegg til den informasjonen som er angitt i nr. 1:

a) navnet eller forretningsnavnet til importøren og navnet på kommunen og medlemsstaten der importørens 
hovedkontor ligger,

b) navnet eller forretningsnavnet til produsenten og navnet på kommunen og tredjestaten der produsentens 
hovedkontor ligger, i samsvar med avsnitt D nr. 4 og 5.

4. Betegnelsen på merkingen skal omfatte tilleggsinformasjon i følgende tilfeller:

— for produkter som er framstilt av viner med opprinnelse i tredjestater, som nevnt i vedlegg I nr. 15 sjette 
ledd, skal betegnelsen på merkingen angi at produktet er framstilt av importerte viner, og skal angi den 
tredjestaten der vinen som ble brukt som bestanddel i vinblandingen, har sin opprinnelse,

— for musserende kvbd skal merkingen opplyse om navnet på det bestemte dyrkingsområdet der druene som 
er brukt til å lage produktet, ble høstet,

— for musserende kvalitetsviner av aromatisk type nevnt i vedlegg VI avsnitt K nr. 10, skal betegnelsen 
på merkingen omfatte enten navnet på vinstokksorten de ble laget av, eller betegnelsen «framstilt av 
aromatiske druesorter».

C. Valgfrie angivelser

1. For produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan betegnelsen på merkingen suppleres med andre angivelser, forutsatt 
at:

— de ikke er egnet til å villede de personene som informasjonen er rettet mot, særlig når det gjelder de 
obligatoriske angivelsene fastsatt i avsnitt B, og de valgfrie angivelsene fastsatt i avsnitt E,

— bestemmelsene i avsnitt E blir overholdt, der disse kan anvendes.

2. For overvåking og kontroll i sektoren for musserende vin kan vedkommende myndigheter på området, samtidig 
som det tas hensyn til den enkelte medlemsstats alminnelige regler om framgangsmåter, kreve at produsenten 
eller selgeren nevnt i avsnitt B nr. 2 første ledd første strekpunkt, beviser riktigheten av den informasjonen som 
brukes i betegnelsen med hensyn til art, identitet, kvalitet, sammensetning, opprinnelse eller herkomst for det 
aktuelle produktet, eller for produktene som er brukt i framstillingen av det.

Når slik anmodning foretas av:

— vedkommende myndighet i medlemsstaten der produsenten eller selgeren er etablert, skal nevnte 
myndighet kreve bevis direkte fra nevnte personer,

— vedkommende myndighet i en annen medlemsstat, skal nevnte myndighet, innenfor rammen av det direkte 
samarbeidet mellom dem, gi vedkommende myndighet i staten der produsenten eller selgeren er etablert, 
all informasjon som er nødvendig for å sette sistnevnte myndighet i stand til å innhente slike bevis; den 
anmodende myndighet skal informeres om de tiltak som treffes som følge av dens anmodning.

Dersom vedkommende myndigheter fastslår at et slikt bevis ikke er framskaffet, skal de aktuelle betegnelser 
anses å ikke oppfylle bestemmelsene i denne forordning.

D. Nærmere regler om obligatoriske angivelser

1. Angivelsene som er nevnt i avsnitt B:

— skal finnes sammen innenfor samme synsfelt på beholderen, og
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— skal presenteres i klar og leselig skrift som ikke kan slettes, og som er stor nok til å tre klart fram mot 
bakgrunnen den er trykt på, og til å kunne skilles klart fra alt annet tekst- eller bildemateriale.

De obligatoriske angivelsene vedrørende importøren, kan imidlertid være plassert utenfor synsfeltet der de 
øvrige obligatoriske angivelsene står.

2. Varebetegnelsen nevnt i avsnitt B nr. 1 bokstav a), skal angis med én av følgende betegnelser:

a) for en musserende vin nevnt i vedlegg V avsnitt H, med «musserende vin»,

b) for en musserende kvalitetsvin nevnt i vedlegg V avsnitt I, bortsett fra den som er nevnt i bokstav d) i dette 
nr., med «musserende kvalitetsvin» eller «Sekt»,

c) for en musserende kvbd nevnt i vedlegg VI avsnitt K:

— med «musserende kvalitetsvin produsert i et bestemt dyrkingsområde» eller med «musserende kvbd» 
eller med «Sekt bestimmter Anbaugebiete» eller «Sekt bA», eller

— med en tradisjonell særbetegnelse valgt blant dem som er nevnt i vedlegg VII avsnitt A nr. 2 bokstav 
c) annet strekpunkt fjerde understrekpunkt, av medlemsstaten der framstillingen fant sted, og som er 
oppført på en liste som skal vedtas, eller

— med et av navnene på bestemte dyrkingsområder for musserende kvbd nevnt i vedlegg VII avsnitt A 
nr. 2 bokstav c) annet strekpunkt, eller

— med to av disse betegnelsene i kombinasjon.

Medlemsstatene kan imidlertid, for visse musserende kvbd som er produsert på deres territorium, kreve at 
visse angivelser nevnt i første ledd, skal brukes enten alene eller i kombinasjon,

d) for en musserende kvalitetsvin av aromatisk type nevnt i vedlegg V avsnitt I nr. 3, med «aromatisk 
musserende kvalitetsvin»,

e) for musserende vin med opprinnelse i en tredjestat:

— med «musserende vin», eller

— med «musserende kvalitetsvin» eller «Sekt», når vilkårene fastsatt for framstilling av slik vin er 
anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I.

For slike musserende viner skal varebetegnelsen være ledsaget av en angivelse av tredjestaten der druene 
som er brukt, ble høstet, gjæret og omdannet til musserende vin. Når produktene som ble brukt til å 
framstille den musserende vinen, er laget i en annen stat enn der framstillingen fant sted, må angivelsen av 
produksjonsstaten i henhold til avsnitt B nr. 3 tre klart fram fra all annen informasjon på merkingen,

f) for en kullsyreimpregnert musserende vin med opprinnelse i Fellesskapet eller i en tredjestat, med 
«kullsyreimpregnert musserende vin». Dersom språket som brukes for denne angivelsen, ikke angir at 
det er tilsatt karbondioksid, skal ordene «framstilt ved tilsetting av karbondioksid» føyes til merkingen i 
samsvar med nærmere regler som skal fastsettes.

3. En produkttype bestemt ved restsukkerinnhold som nevnt i avsnitt B nr. 1 bokstav c), skal angis med én av 
følgende betegnelser som er forståelig i medlemsstaten eller mottakertredjestaten der produktet blir tilbudt for 
direkte konsum:

— med «brut nature», «naturherb», «bruto natural», «pas dosé», «dosage zéro» eller «dosaggio zero»: 
dersom restsukkerinnholdet er under 3 gram per liter; disse betegnelsene må brukes bare for produkter 
som ikke er tilsatt sukker etter annengangsgjæringen,

— med «extra brut», «extra herb» eller «extra bruto»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 0 og 6 gram per 
liter,

— med «brut», «herb» eller «bruto»: dersom restsukkerinnholdet er mindre enn 15 gram per liter,
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— med «extra dry», «extra trocken» eller «extra seco»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 12 og 20 gram 
per liter,

— med «sec», «trocken», «secco» eller «asciutto», «dry», «tør», «/* 399R1493/77/1 * */», «seco», «torr» 
eller «kuiva»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 17 og 35 gram per liter,

— med «demi-sec», «halbtrocken», «abboccato», «medium-dry», «halvtør», «/* 399R1493/77/2 * */», «semi 
seco», «meio seco», «halvtorr» eller «puolikuiva»: dersom restsukkerinnholdet er mellom 33 og 50 gram 
per liter,

— med «doux», «mild», «dolce», «sweet», «sød», «/* 399R1493/77/3 * */», «dulce», «doce», «söt» eller 
«makea»: dersom restsukkerinnholdet er høyere enn 50 gram per liter.

Dersom restsukkerinnholdet i produktet berettiger bruk av to av de betegnelsene som er angitt i første ledd, må 
produsenten eller importøren velge å bruke bare én av disse.

Som unntak fra avsnitt B nr. 1 bokstav c) kan angivelse av produkttype som nevnt i første ledd, for musserende 
kvalitetsviner av aromatisk type som nevnt i vedlegg V avsnitt I nr. 3, og for musserende kvbd av aromatisk 
type som nevnt i vedlegg VI avsnitt K nr. 10, erstattes med en angivelse av restsukkerinnholdet uttrykt i gram 
per liter, bestemt ved analyse.

Ingen andre angivelser enn dem som er angitt i første og tredje ledd, kan brukes på merkingen for å angi 
produkttypen bestemt av restsukkerinnholdet.

4. Navnet eller forretningsnavnet til produsenten, navnet på kommunen eller en del av kommunen og navnet på 
medlemsstaten der produsentens hovedkontor ligger, skal oppgis:

— i sin helhet, eller

— med hensyn til produkter som er framstilt i Fellesskapet, ved hjelp av en kode, forutsatt at navnet eller 
forretningsnavnet til den personen eller gruppen av personer, bortsett fra produsenten, som er involvert 
i den kommersielle distribusjonen av produktet, navnet på kommunen eller del av denne, og navnet på 
medlemsstaten der hovedkontoret til denne personen eller gruppen ligger, er oppgitt i sin helhet.

5. Når navnet på en kommune eller del av en kommune finnes på etiketten, enten for å angi hvor produsenten eller 
en annen person som er involvert i den kommersielle distribusjonen av produktet har sitt hovedkontor, eller for 
å angi hvor framstillingen fant sted, og disse angivelsene omfatter navnet på et annet bestemt dyrkingsområde 
enn det som i henhold til i vedlegg VI avsnitt A kan brukes for å beskrive det aktuelle produktet, skal navnet 
oppgis ved hjelp av en kode.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette andre egnede tiltak for betegnelse av produkter som er framstilt på 
deres territorium, særlig med hensyn til størrelsen på tegnene som brukes, som skal være slik at all forveksling 
med hensyn til vinens geografisk opprinnelse unngås.

6. Betegnelsene som brukes for å angi framstillingsmetoden, kan fastsettes i gjennomføringsreglene.

E. Bruk av visse særbetegnelser

1. Navnet på en geografisk enhet som ikke er et bestemt dyrkingsområde og mindre enn en medlemsstat eller en 
tredjestat, kan brukes bare for å supplere betegnelsen på:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin som ved gjennomføringsreglene er gitt navnet på en slik geografisk enhet, 
eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent 
som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I for en musserende kvalitetsvin som bærer 
navnet på en geografisk enhet.

Bruken av et slikt navn skal tillates bare:

a) dersom det er i samsvar med bestemmelsene i medlemsstaten eller tredjestaten der den musserende vinen 
er framstilt,

b) dersom den aktuelle geografiske enheten er nøyaktig avgrenset,
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c) dersom alle druene som produktet er framstilt av, kommer fra denne geografiske enheten, med unntak av 
produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad,

d) for en musserende kvbd, dersom den geografiske enheten ligger innenfor det bestemte dyrkingsområdet 
som vinen har sitt navn etter,

e) for musserende kvalitetsviner, dersom navnet på den geografiske enheten ikke er fastsatt for å betegne en 
musserende kvbd.

Som unntak fra bokstav c) i annet ledd kan medlemsstatene tillate bruk av navnet på en geografisk enhet som 
er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, for å supplere betegnelsen på en musserende kvbd, dersom minst 
85 % av produktet er laget av druer som er høstet i den enheten.

2. Navnet på en vinstokksort kan brukes bare for å supplere betegnelsen på et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1:

— bokstav a), eller

— bokstav c), når vilkårene for framstillingen er anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg 
V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Navnet på en vinstokksort eller et synonym for dette kan angis bare dersom:

a) dyrkingen av vinstokksorten og bruken av produktene som er laget av den, er i samsvar med 
fellesskapsbestemmelsene eller med bestemmelsene i tredjestaten der druene ble høstet,

b) vinstokksorten står på en liste som skal vedtas av den medlemsstaten der produktene brukt for å sette 
sammen vinblandingen, ble laget; for musserende kvbd skal listen utarbeides i henhold til vedlegg VI 
avsnitt B nr. 1 eller avsnitt K nr. 10 bokstav a),

c) navnet på vinstokksorten ikke kan forveksles med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller en geografisk 
enhet som er brukt som betegnelse på en annen vin som er produsert i Fellesskapet eller er importert,

d) navnet på vinstokksorten ikke gjentas i samme uttrykk, med mindre det finnes flere sorter med det samme 
navnet, og dette navnet finnes på en liste som skal vedtas av produsentmedlemsstaten. Denne listen skal 
oversendes til Kommisjonen, som skal underrette de andre medlemsstatene om dette,

e) produktet i sin helhet er laget av den aktuelle vinstokksorten, med unntak av produktene som finnes i 
sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad, og dersom vinstokksorten har en 
framtredende virkning på det aktuelle produktets egenskaper,

f) framstillingsprosessens lengde, herunder lagringen i produksjonsforetaket, regnet fra begynnelsen av 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, ikke har vart under 90 dager, forutsatt at 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende og tilstedeværelsen av vinblandingen på 
bermen, har vart

— i minst 60 dager,

— i minst 30 dager dersom gjæringen har funnet sted i beholdere med røreverk.

Denne bestemmelsen får imidlertid ikke anvendelse på musserende viner av aromatisk type som nevnt i 
vedlegg V avsnitt I nr. 3 eller vedlegg VI avsnitt K nr. 10.

Som unntak fra annet ledd kan produsentmedlemsstatene:

— tillate bruk av navnet på én vinstokksort dersom minst 85 % av druene som produktet ble laget av, 
kommer fra denne vinstokksorten, med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen 
eller etterfyllingsvæsken for søtningsgrad, og dersom vinstokksorten har en framtredende virkning på 
det aktuelle produktets egenskaper,
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— tillate bruk av navnet på to eller tre vinstokksorter, dersom reglene i produsentmedlemsstaten fastsetter 
dette, og forutsatt at alle druene som produktet ble framstilt av, kommer fra disse vinstokksortene, 
med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen eller etterfyllingsvæsken for 
søtningsgrad, og dersom blandingen av disse vinstokksortene har en framtredende virkning på det 
aktuelle produktets egenskaper,

— begrense slik bruk til visse navn på vinstokksorter nevnt i annet ledd.

3. Uttrykket «flaskegjæret» kan brukes bare til å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, 

 eller

— en musserende vin som har sin opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er 
anerkjent som likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Bruken av uttrykket nevnt i første ledd, skal tillates bare dersom:

a) produktet ble gjort musserende ved hjelp av en annengangs alkoholgjæring på flaske,

b) produksjonsprosessens lengde, herunder lagring i framstillingsforetaket, regnet fra begynnelsen av 
gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, ikke har vart under ni måneder,

c) gjæringsprosessen som skal gjøre vinblandingen musserende, og tilstedeværelsen av vinblandingen på 
bermen har vart i minst 90 dager,

d) produktet ble skilt fra bermen ved filtrering etter omstikkingsmetoden eller ved tømming.

4. Betegnelsene «flaskegjæret etter tradisjonell metode», «tradisjonell metode», «klassisk metode» eller «klassisk 
tradisjonell metode» og alle andre uttrykk som er en oversettelse av disse, kan brukes bare for å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Bruken av én av betegnelsene nevnt i første ledd, skal tillates bare dersom produktet:

a) ble gjort musserende ved hjelp av en annengangs alkoholgjæring på flaske,

b) uten avbrudd var i kontakt med bermen i minst ni måneder i samme foretak, regnet fra det tidspunktet 
vinblandingen ble satt sammen,

c) ble skilt fra bermen ved tømming.

5. Et betegnelse i forbindelse med en framstillingsmetode som omfatter navnet på et bestemt dyrkingsområde 
eller en annen geografisk enhet, eller et uttrykk avledet fra ett av disse, kan brukes bare for å betegne:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Slike betegnelser kan brukes bare for å betegne et produkt som har rett til en av de geografiske betegnelsene 
nevnt i første ledd.
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6. Med hensyn til musserende kvbd som oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 4 annet ledd:

a) skal betegnelsen «Winzersekt» forbeholdes musserende kvbd framstilt i Tyskland, og betegnelsen 
«Hauersekt» forbeholdes musserende kvbd framstilt i Østerrike, og begge:

— framstilles av druer høstet i samme vindyrkingsenhet, herunder produsentgrupper der produsenten, 
som definert i avsnitt D nr. 4, lager vin av druer som er beregnet på framstilling av musserende 
kvbd,

— markedsføres av produsenten nevnt i første strekpunkt, og presenteres med etiketter som angir 
vindyrkingsenheten, vinstokksorten og årgangen.

I gjennomføringsreglene kan det fastsettes tilleggsvilkår for bruken av betegnelsen «Winzersekt» og 
bruken av tilsvarende betegnelser på andre fellesskapsspråk. Etter samme regler kan en medlemsstat 
få tillatelse til å fastsette særlige og spesielt mer begrensende ordninger.

Betegnelsene nevnt i de foregående ledd, kan brukes bare på det opprinnelige språket,

b) skal betegnelsen «crémant» forbeholdes musserende kvbd:

— som medlemsstaten der vinen ble framstilt, har brukt denne betegnelsen på, i kombinasjon med navnet 
på det bestemte dyrkingsområdet,

— som er framstilt av most som framkommer ved pressing av hele druer, når det dreier seg om hvite 
musserende kvbd, innenfor en grenseverdi på høyst 100 liter for 150 kg høstede druer,

— med et svoveldioksidinnhold på høyst 150 milligram per liter,

— med et sukkerinnhold på under 50 gram per liter, og

— som er framstilt i samsvar med eventuelle særlige tilleggsregler som den medlemsstat der de er 
framstilt, har fastsatt for framstilling og betegnelse av dem.

Som unntak fra første strekpunkt, kan produsenter av musserende kvbd som den berørte medlemsstat ikke 
har tildelt betegnelsen «crémant» til i henhold til denne bestemmelsen, fortsatt bruke denne betegnelsen 
forutsatt at de tradisjonelt har brukt nevnte betegnelse i minst 10 år før 1. juli 1996.

Den berørte medlemsstat skal underrette Kommisjonen om de tilfeller der dette unntaket er blitt anvendt.

7. Årgangen kan brukes bare i betegnelsen på:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

Angivelse av årgangen skal være tillatt bare dersom minst 85 % av produktet er laget av druer høstet i det 
aktuelle året, med unntak av produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen og etterfyllingsvæsken for 
søtningsgrad.

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette at årgangen kan angis for musserende kvbd framstilt på deres 
territorium bare dersom produktet ble laget i sin helhet av druer høstet i det aktuelle året, med unntak av 
produktene som finnes i sukker- og gjærløsningen og etterfyllingsvæsken for søtningsgrad.
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8. Angivelse av finere kvalitet skal være tillatt bare for:

— en musserende kvbd,

— en musserende kvalitetsvin, eller

— en musserende vin med opprinnelse i en tredjestat, når vilkårene for framstillingen av den er anerkjent som 
likeverdige med dem som er fastsatt i vedlegg V avsnitt I eller vedlegg VI avsnitt K.

9. Navnet på en medlemsstat eller en tredjestat, eller adjektivet som er avledet av dette navnet, kan ikke brukes 
i kombinasjon med varebetegnelsen nevnt i avsnitt D nr. 2, med mindre produktet er framstilt på territoriet til 
denne medlemsstaten eller denne tredjestaten, og er laget utelukkende av druer høstet og bearbeidet til vin på 
det samme territoriet.

10. Betegnelsen på et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, kan ikke suppleres med en angivelse av eller et symbol for 
en medalje eller premie som er vunnet i en konkurranse, eller for noen annen utmerkelse, med mindre den er 
gitt av et offentlig organ eller et organ som er offentlig godkjent for formålet, til en gitt mengde av det aktuelle 
produktet.

11. Betegnelsene «Premium» eller «Reserve» kan brukes bare for å supplere:

— angivelsen «musserende kvalitetsvin», eller

— én av angivelsene nevnt i avsnitt D nr. 2 bokstav c).

Betegnelsen «Réserve» kan eventuelt suppleres med en beskrivelse i henhold til vilkårene som er fastsatt av 
produsentmedlemsstaten.

12. Gjennomføringsreglene kan eventuelt fastsette:

a) vilkårene for bruk av:

— betegnelsen nevnt i nr. 8,

— betegnelsene for en annen framstillingsmetode enn dem som er nevnt i nr. 3-6,

— betegnelsene for de særlige kjennetegnene til vinstokksortene som det aktuelle produktet er laget av,

b) en liste over betegnelsene nevnt i bokstav a).

F. Språk som kan brukes til merkingen

Angivelsene som er nevnt:

— i avsnitt B, skal være på ett eller flere offisielle fellesskapsspråk, slik at sluttforbrukeren lett kan forstå hver 
enkelt av disse angivelsene,

— i avsnitt C, skal være på ett eller flere offisielle fellesskapsspråk.

For produkter som markedsføres på deres territorium, kan medlemsstatene tillate at disse angivelsene også foretas 
på et annet språk enn et offisielt fellesskapsspråk, når bruken av dette språket er tradisjonell og sedvanlig i den 
berørte medlemsstaten eller på en del av dens territorium.

Imidlertid:

a) for musserende kvbd og musserende kvalitetsvin, skal bare det offisielle språket i medlemsstaten på hvis 
territorium framstillingen fant sted, brukes:

— for navnet på det bestemte dyrkingsområdet nevnt i avsnitt B nr. 4 annet strekpunkt,
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— for navnet på en annen geografisk enhet som nevnt i avsnitt E nr. 1,

med hensyn til ovennevnte produkter framstilt i Hellas, kan disse angivelsene gjentas på ett eller flere av de 
andre offisielle fellesskapsspråkene,

b) for produkter med opprinnelse i tredjestater:

— skal bruken av et offisielt språk i tredjestaten der framstillingen fant sted, tillates under forutsetning av at 
angivelsene nevnt i avsnitt B nr. 1, også blir gitt på ett av de offisielle fellesskapsspråkene,

— kan oversettelsen av enkelte av angivelsene nevnt i avsnitt C, til ett av de offisielle fellesskapsspråkene, 
omfattes av gjennomføringsregler,

c) for produkter som har sin opprinnelse i Fellesskapet og er beregnet på eksport, kan angivelsene nevnt i avsnitt 
B nr. 1, gitt på ett av de offisielle fellesskapsspråkene, gjentas på et annet språk.

G. Presentasjon

1. Produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, kan bys fram for salg eller markedsføres bare på glassflasker som:

a) er lukket med:

— en soppformet kork laget av kork eller annet materiale som tillates å komme i kontakt med 
næringsmidler, holdt på plass av et feste, om nødvendig dekket av en kapsel og kledd med folie som 
fullstendig dekker korken og hele eller deler av flaskehalsen,

— en annen egnet lukkeinnretning, når det dreier seg om flasker med et nominelt innhold som ikke 
overstiger 0,20 liter, og

b) har merking i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.

Lukkeinnretningen nevnt i første ledd bokstav a) første og annet strekpunkt, må ikke dekkes av en kapsel 
eller folie som er produsert på basis av bly.

Med hensyn til produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, som er framstilt ved annengangs alkoholgjæring på 
flaske som nevnt i avsnitt E nr. 3 og 4, kan det imidlertid for musserende vin som fortsatt er under 
framstilling, og som er lukket med en midlertidig kork og ikke er merket:

a) fastsettes unntak av produsentmedlemsstaten, forutsatt at slik vin:

— er beregnet på å bli musserende kvbd,

— bare omsettes mellom produsenter innenfor det berørte bestemte dyrkingsområdet,

— er forsynt med et følgedokument, og

— er underlagt særlige kontrolltiltak,

b) innrømmes unntak inntil 31. desember 2001 til produsenter av musserende kvalitetsvin, som det er gitt 
uttrykkelig tillatelse til av den berørte medlemsstaten, og som oppfyller vilkårene fastsatt av denne 
medlemsstaten, særlig med hensyn til kontroll.

Innen 30. juni 2000 skal de berørte medlemsstatene oversende Kommisjonen en rapport om anvendelsen 
av slike unntak. Kommisjonen skal, dersom det er hensiktsmessig, legge fram nødvendige forslag om 
forlengelse av unntaksordningen.

2. I henhold til nærmere regler som skal fastsettes, må tapping på flasker til musserende vin eller flasker av 
lignende type, forsynt med en lukkeinnretning som nevnt i nr. 1 bokstav a), med sikte på salg, markedsføring 
eller eksport, bare finne sted for:

— produktene nevnt i avsnitt A nr. 1,
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— drikker som tradisjonelt tappes på slike flasker, og:

— som svarer til definisjonene på perlende vin eller kullsyreimpregnert perlende vin som nevnt i vedlegg I 
nr. 17 og 18, eller

— som framstilles ved alkoholgjæring av frukt eller andre landbruksråvarer, særlig produktene nevnt i 
vedlegg VII avsnitt C nr. 2, og produktene som omfattes av forordning (EØF) nr. 1601/91 om fastsettelse 
av alminnelige regler om definisjon, beskrivelse og presentasjon av aromatisert vin, aromatisert vinbasert 
drikk og aromatisert cocktail av vinprodukter1, eller

— som har en sann alkoholstyrke i volumprosent på høyst 1,2 vol %,

— produkter som uansett hvordan de er tappet, ikke kan skape forvirring eller villede forbrukerne med 
hensyn til produktets faktiske art.

3. Dersom merkingen ikke er regulert av regler i dette vedlegg, kan den reguleres av gjennomføringsregler, særlig 
med hensyn til:

a) plasseringen av etikettene på beholderne,

b) minste størrelse på etikettene,

c) ordningen på etikettene av de forskjellige opplysningene som utgjør betegnelsen,

d) størrelsen på tegnene på etikettene,

e) bruken av symboler, illustrasjoner eller varemerker.

4. Når emballasjen til et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, omfatter én eller flere angivelser om produktet som er 
emballert i den, må angivelsene oppfylle bestemmelsene i denne forordning, med forbehold for nr. 5.

5. Når beholdere som inneholder et produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, presenteres for salg til sluttforbrukeren i en 
emballasje, må den merkes i samsvar med denne forordning.

Det skal vedtas regler for å unngå overdreven strenghet når det gjelder særlig emballasje som inneholder små 
mengder av produktene nevnt i avsnitt A nr. 1, alene eller sammen med andre produkter.

H. Varemerker

1. Når betegnelsen, presentasjonen og reklamen for de produktene som er nevnt i avsnitt A nr. 1, ledsages av 
varemerker, må disse varemerkene ikke inneholde noen ord, deler av ord, symboler eller illustrasjoner som:

a) er egnet til å skape forveksling eller villede de personene de er rettet mot i henhold til artikkel 48, eller

b) som kan forveksles med hele eller deler av betegnelsen på en bordvin, en kvalitetsvin produsert i 
et bestemt dyrkingsområde, herunder en musserende kvbd eller en importert vin hvis betegnelse er 
regulert av fellesskapsbestemmelser, eller med betegnelsen på et annet produkt nevnt i avsnitt A nr. 1, 
eller som er identisk med betegnelsen på et annet slikt produkt, med mindre produktene som er brukt i 
sammensetningen av vinblandingen til den aktuelle musserende vinen, har rett til en slik betegnelse eller 
presentasjon.

2. Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan innehaveren av et anerkjent registrert varemerke for et produkt nevnt i 
avsnitt A nr. 1, som inneholder ordlyd som er identisk med navnet på et bestemt dyrkingsområde eller navnet 
på en geografisk enhet som er mindre enn et bestemt dyrkingsområde, selv om vedkommende ikke har rett til 
å bruke et slikt navn i henhold til nr. 1, fortsette å bruke dette varemerket når det svarer til identiteten til den 
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opprinnelige innehaveren eller den som opprinnelig gav navn til det, forutsatt at varemerket ble registrert minst 
25 år før produsentmedlemsstaten offisielt anerkjente det aktuelle geografiske navnet i samsvar med artikkel 
54 nr. 4 for kvbd, og forutsatt at varemerket faktisk har vært brukt uten avbrudd.

Varemerker som oppfyller vilkårene i første ledd, kan ikke påberopes mot bruken av navnet på geografiske 
enheter som brukes til å beskrive en kvbd.

I. Alminnelige bestemmelser

1. Med forbehold for avsnitt F nr. 1 skal hver medlemsstat godta betegnelsen på og presentasjonen av produktene 
nevnt i avsnitt A nr. 1, som har sin opprinnelse i andre medlemsstater og markedsføres på medlemsstatens 
territorium, dersom betegnelsen og presentasjonen er i samsvar med fellesskapsbestemmelsene og er tillatt i 
henhold til denne forordning i medlemsstaten der produktet er framstilt.

2. Betegnelsen, presentasjonen og reklamen for andre produkter enn dem som er nevnt i avsnitt A nr. 1, må ikke 
angi, innebære eller antyde at det aktuelle produktet er en musserende vin.

3. Varebetegnelsene oppført i avsnitt D nr. 2 er forbeholdt produktene nevnt i avsnitt A nr. 1.

 Medlemsstatene kan imidlertid i samsvar med lovgivningen som gjaldt 29. november 1985, tillate bruken av 
uttrykket «musserende vin» i sammensatte betegnelser for å beskrive en drikk som hører under KN-kode 2206 
00 91, og som er framstilt ved alkoholgjæring av frukt eller andre landbruksråvarer, når det er tradisjon for å 
bruke slike sammensatte betegnelser.

4. De sammensatte betegnelsene nevnt i nr. 3 annet ledd, skal angis på merkingen med tegn av samme type og 
farge og med en høyde som gjør at de trer klart fram fra annen informasjon.

5. Musserende kvbd kan omsettes bare dersom navnet på det bestemte dyrkingsområdet de har rett til å bære, er 
angitt på korken, og flasken er påført en etikett fra det tidspunktet den forlater framstillingsstedet.

 Med hensyn til merking kan det imidlertid tillates unntak, forutsatt at hensiktsmessig kontroll er sikret.

6. Det skal vedtas gjennomføringsregler for nr. 5; det samme gjelder unntaksbestemmelser for angivelsene på 
korken nevnt i nr. 5 første ledd, i de tilfeller der en musserende vin ved vedkommende myndighets kontroll 
ikke godkjennes som en musserende kvbd.

___________


