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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 
17. mai 1999 om den felles markedsordning for vin(1), særlig 
artikkel 46 nr. 1 og 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 42 nr. 6 tredje ledd i forordning (EF) nr. 1493/1999 
fastsettes nærmere regler for sammenstikning av hvitviner 
og rødviner i områder der det har vært tradisjon for 
en slik produksjonsmetode. Denne praksisen har vært 
forbudt i Spania siden 1. august 2003. De særlige reglene 
for sammenstikning av slike viner i Spania, som er 
fastsatt ved artikkel 36 i kommisjonsforordning (EF) 
nr. 1622/2000(2), får ikke lenger anvendelse. Artikkelen 
bør derfor oppheves.

2) Fem franske bordviner med geografisk betegnelse og med 
en total alkoholstyrke som overstiger 15 volumprosent 
og et restinnhold av sukker som overstiger 45 g/l, 
er nylig anerkjent av franske myndigheter, og for 
at disse skal kunne holde god kvalitet kreves det et 
svoveldioksidinnhold som er høyere enn den generelle 
grensen på 260 mg/l, men lavere enn 300 mg/l. De 
bør derfor oppføres på listen i første ledd bokstav a) 
femte strekpunkt i vedlegg XII til forordning (EF) 
nr. 1622/2000.

3) En italiensk kvbd og to franske kvbd som framstilles 
ved hjelp av særlige metoder og har et restinnhold av 
sukker som overstiger 5 g/l, er nylig anerkjent av franske 
myndigheter, og for at disse skal kunne holde god kvalitet 
kreves det et svoveldioksidinnhold som er høyere enn 
den generelle grensen på 260 mg/l, men lavere enn 
400 mg/l. Det samme gjelder luxembourgske kvbd hvis 
særlige produksjonsmetoder nylig er fastsatt som gjør 
at de oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykkene 
«vendanges tardives», «vin de glace» eller «vin de paille». 
Disse vinene bør derfor oppføres på listen over viner 
med lignende karakteristikker i første ledd bokstav b) i 
vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1622/2000.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 263 av 10.8.2004, s. 7, 
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 L 179 av 14.7.1999, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten av 
2003.

(2) EFT L 194 av 31.7.2000, s. 1. Forordningen sist endret ved tiltredelsesakten 
av 2003.

4) Visse franske og luxembourgske kvbd samt én spansk 
kvbd hvis særlige produksjonsmetoder nylig er fastsatt 
eller endret, framstilles i henhold til særlige metoder, og 
har som regel et innhold av flyktig syre som er høyere 
enn grensene fastsatt i vedlegg V avsnitt B i forordning 
(EF) nr. 1493/1999, men som er lavere enn 25, 30 eller 35 
milliekvivalenter per liter, avhengig av hvilke viner det 
er snakk om. Nevnte viner bør derfor tilføyes på listen i 
vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000.

5) Østerrikske kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «Eiswein» fra høstingsåret 2003, har et 
innhold av flyktig syre som er høyere enn grensene 
fastsatt i bokstav d) i vedlegg XIII til forordning (EF) 
nr. 1622/2000, men lavere enn 40 milliekvivalenter per 
liter, som følge av usedvanlig dårlige værforhold under 
høstingsåret 2003. Vinene fra høstingsåret 2003 bør 
derfor oppføres på listen i bokstav d) andre strekpunkt i 
vedlegg XIII til nevnte forordning.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Forvaltningskomiteen for vin —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 36 oppheves.

2. Vedlegg XII endres i samsvar med vedlegg I til denne 
forordning.

3. Vedlegg XIII endres i samsvar med vedlegg II til denne 
forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. august 2004.

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1428/2004

av 9. august 2004

om endring av forordning (EF) nr. 1622/2000 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) 
nr. 1493/1999 om den felles markedsordning for vin og om innføring av et fellesskapsregelverk for ønologiske framstillings- 

og behandlingsmåter(*)

2009/EØS/34/57
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 9. august 2004.

 For Kommisjonen

 Franz FISCHLER

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG I

I vedlegg XII til forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. i bokstav a) femte strekpunkt tilføyes følgende punkter:

«— Vin de pays du Jardin de la France,

— Vin de pays Portes de Méditerranée,

— Vin de pays des comtés rhodaniens,

— Vin de pays des côtes de Thongue,

— Vin de pays de la Côte Vermeille.»,

2. i bokstav b) gjøres følgende endringer:

a) første strekpunkt erstattes med følgende:

«— kvbd-hvitviner som oppfyller vilkårene for å betegnes med en av følgende registrerte 
opprinnelsesbetegnelser: Alsace, Alsace grand cru etterfulgt av uttrykket «vendanges 
tardives» eller «sélection de grains nobles», Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru 
des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon etterfulgt av navnet på opprinnelseskommunen, 
Coteaux du Layon etterfulgt av betegnelsen «Chaume», Coteaux de Saumur, Pacherenc du 
Vic Bilh og Saussignac»,

b) etter fjerde strekpunkt tilføyes følgende to strekpunkter:

«— kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med opprinnelsesbetegnelsen «Albana di 
Romagna», beskrevet som «passito»,

— luxembourgske kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykkene «vendanges 
tardives», «vin de glace» eller «vin de paille»».

_______________
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VEDLEGG II

I vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1622/2000 gjøres følgende endringer:

1. I bokstav b) gjøres følgende endringer:

a) i første ledd tilføyes følgende strekpunkter:

«— Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

— Graves supérieurs,

— Saussignac,»,

b) i tredje ledd tilføyes følgende strekpunkt:

«— Muscat du Cap Corse,»,

2. ny bokstav d) skal lyde:

«d) for østerrikske viner:

— 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som 
«Beerenauslese» eller «Eiswein», med unntak av viner som betegnes som «Eiswein» fra 
høstingsåret 2003,

— 40 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som «Ausbruch», 
«Trockenbeerenauslese» eller «Strohwein», og viner som betegnes som «Eiswein» fra 
høstingsåret 2003,»,

3. bokstav f) skal erstattes med følgende:

«f) for spanske viner:

— 25 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes med uttrykket 
«vendimia tardía»,

— 35 milliekvivalenter per liter for kvbd fra overmodne druer som oppfyller vilkårene for å 
betegnes med opprinnelsesbetegnelsen «Ribeiro».»

4. Ny bokstav n) skal lyde:

«n) for luxembourgske viner:

— 25 milliekvivalenter per liter for luxembourgsk kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes 
med uttrykket «vendanges tardives»,

— 30 milliekvivalenter per liter for kvbd som oppfyller vilkårene for å betegnes som «vin de 
paille» eller «vin de glace».»

____________


