
RÅDSFORORDNING (EF) nr. 491/2009

av 25. mai 2009

om endring av forordning (EF) nr. 1234/2007 om opprettelse av en felles markedsordning for 
landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen om en felles 

markedsordning)(*)

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 Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å forenkle rammereglene for den felles 
landbrukspolitikk ble alle forordninger som Rådet hadde 
vedtatt siden innføringen av den felles landbrukspolitikk i 
forbindelse med fastsettelsen av felles markedsordninger 
for landbruksvarer eller varegrupper, opphevet ved og 
erstattet av forordning (EF) nr. 1234/2007 (forordningen 
om en felles markedsordning)(2).

2) Slik det framgår av forordningen om en felles 
markedsordning var det ikke meningen at denne 
forenklingen skulle føre til at det ble satt spørsmålstegn ved 
de politiske beslutningene som var truffet gjennom årene 
innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk. Den 
inneholdt derfor ingen bestemmelser om nye dokumenter 
eller tiltak. Forordningen om en felles markedsordning 
avspeiler derfor de politiske beslutningene som var 
truffet fram til det tidspunktet da Kommisjonen framla 
sitt forslag til forordningen.

3) Parallelt med forhandlingene om og vedtakelsen av 
forordningen om en felles markedsordning, innledet 
Rådet også forhandlinger om en reform i vinsektoren, 
som nå er avsluttet med vedtakelsen av rådsforordning 
(EF) nr. 479/2008 av 29. april 2008 om den felles 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 154 av 17.6.2009, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 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. 
50 av 13.9.2012, s. 46.

(1) Uttalelse avgitt 20. november 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1.

markedsordning for vin(3). Som angitt i forordningen 
om en felles markedsordning, ble bare de bestemmelsene 
i vinsektoren som ikke var gjenstand for reform, 
innarbeidet i forordningen om en felles markedsordning 
fra begynnelsen. De materielle bestemmelsene som 
var gjenstand for endringer, skulle først innarbeides i 
forordningen når de var vedtatt. Ettersom det nå er vedtatt 
slike materielle bestemmelser, bør vinsektoren innarbeides 
fullt ut i forordningen om en felles markedsordning ved at 
de politiske beslutningene som er truffet ved forordning 
(EF) nr. 479/2008, innlemmes i forordningen om en felles 
markedsordning.

4) Ved innarbeidingen av disse bestemmelsene i forordningen 
om en felles markedsordning bør samme framgangsmåte 
følges som da forordningen om en felles markedsordning 
ble vedtatt, det vil si at det ikke settes spørsmålstegn 
ved de politiske beslutningene som ble truffet da Rådet 
vedtok bestemmelsene, eller ved begrunnelsene for disse 
politiske beslutningene slik de angis i betraktningene i de 
respektive forordningene.

5) Forordningen om en felles markedsordning bør derfor 
endres.

6) I forordningen om en felles markedsordning er det 
innarbeidet bestemmelser om anvendelsen av traktatens 
konkurranseregler i de sektorene som den omfatter. 
Bestemmelser om dette har hittil inngått i rådsforordning 
(EF) nr. 1184/2006 av 24. juli 2006 om anvendelsen 
av visse konkurranseregler på produksjon av eller 
handel med landbruksvarer(4). Ved forordningen om 
en felles markedsordning ble derfor virkeområdet for 
forordning (EF) nr. 1184/2006 tilpasset. Som følge av 
at vinsektoren innarbeides fullt ut i forordningen om en 
felles markedsordning, og at konkurransereglene i den 
forordningen utvides til å omfatte denne sektoren, bør 
vinsektoren utelukkes fra virkeområdet for forordning 
(EF) nr. 1184/2006.

(3) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1.
(4) EUT L 214 av 4.8.2006, s. 7.
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7) Det bør klargjøres at ethvert element av statsstøtte som 
kan inngå i de nasjonale støtteprogrammene nevnt i denne 
forordning, skal vurderes på bakgrunn av Fellesskapets 
materielle regler for statsstøtte.støtteprogrammene 
nevnt i denne forordning, skal vurderes på bakgrunn 
av Fellesskapets materielle regler for statsstøtte. 
Ettersom framgangsmåten fastsatt i denne forordning 
for godkjenning av disse støtteprogrammene gjør 
det mulig for Kommisjonen å sikre at Fellesskapets 
materielle regler for statsstøtte, særlig de som inngår i 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte i landbruks- 
og skogbrukssektoren 2007-2013(1), overholdes, bør 
det ikke være nødvendig med noen ytterligere melding 
i henhold til traktatens artikkel 88 eller rådsforordning 
(EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av 
nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 
93(2).

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør det minnes om at 
opphevingen av forordning (EF) nr. 479/2008 ikke berører 
gyldigheten av de rettsakter som vedtas på grunnlag av 
den opphevede rettsakten.

9) For å sikre at overgangen fra bestemmelsene i forordning 
(EF) nr. 479/2008 til bestemmelsene i denne forordning 
ikke får innvirkning på det pågående vinproduksjonsår 
2008/2009, bør denne forordning få anvendelse fra 
1. august 2009 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 1234/2007 gjøres følgende endringer:

1.  Artikkel 1 nr. 2 utgår.

2.  I artikkel 3 første ledd skal ny bokstav ca) lyde:

«ca) 1. august–31. juli det påfølgende år for 
vinsektoren.»31. juli det påfølgende år for 
vinsektoren.»

3.  I artikkel 55 gjøres følgende endringer:

a)  Overskriften skal lyde:

«Artikkel 55

Kvoteordninger og produksjonspotensial»

b)  Nytt nr. 2a skal lyde:

(1) EUT C 319 av 27.12.2006, s. 1.
(2) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1.

«2a.  Når det gjelder vinsektoren, får reglene for 
produksjonspotensial med hensyn til ulovlig planting, 
midlertidige plantingsrettigheter og en ryddingsordning 
anvendelse i samsvar med bestemmelsene fastsatt i 
avsnitt IVa.»

4.  I del II avdeling I kapittel III skal overskriften til avsnitt IV 
lyde:

«Avsnitt IV

Bestemmelser om framgangsmåter for sukker-, 
melke- og potetstivelseskvoter»

5.  I artikkel 85 skal innledende tekst lyde:

 «Kommisjonen skal vedta gjennomføringsregler for 
avsnitt I-IIIa som særlig kan gjelde»

6.  I del II avdeling I kapittel III skal nytt avsnitt IVa lyde:

«Avsnitt IVa

Produksjonspotensial i vinsektoren

Underavsnitt I

Ulovlig planting

Artikkel 85a

Ulovlig planting som er foretatt etter 31. august 1998

1.  Produsenter som etter 31. august 1998 har plantet 
vinstokker på arealer uten tilsvarende plantingsrettighet, 
skal rydde disse arealene for egen regning.

2.  Inntil ryddingen i henhold til nr. 1 er gjennomført, kan 
druer og produkter framstilt av druer fra arealene omhandlet 
i nevnte nummer bringes i omsetning bare for destillasjon 
for produsentens egen regning. Destillasjonsproduktene 
kan ikke brukes til framstilling av alkohol med en sann 
alkoholstyrke på 80 vol % eller mindre.

3.  Uten at dette berører eventuelle tidligere sanksjoner 
som medlemsstatene har pålagt, skal medlemsstatene 
pålegge produsenter som ikke har overholdt ryddingsplikten, 
sanksjoner som graderes etter hvor alvorlig, omfattende og 
varig den manglende overholdelsen er.
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4.  Utløpet av det midlertidige forbudet mot nyplanting 
31. desember 2015 i henhold til artikkel 85g nr. 1, berører 
ikke forpliktelsene fastsatt i denne artikkel.

Artikkel 85b

Obligatorisk legalisering av ulovlig planting foretatt før 
1. september 1998

1.  Produsenter som før 1. september 1998 har plantet 
vinstokker på arealer uten tilsvarende plantingsrettighet, 
skal eventuelt legalisere disse arealene mot betaling av en 
avgift senest 31. desember 2009.

Uten at det berører framgangsmåtene for regnskapsoppgjør, 
får første ledd ikke anvendelse på arealer som er 
legalisert på grunnlag av artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) 
nr. 1493/1999.

2.  Avgiften nevnt i nr. 1 skal fastsettes av 
medlemsstatene. Den skal være minst dobbelt så stor 
som den gjennomsnittlige verdien av den tilsvarende 
plantingsrettighet i det berørte området.

3.  Inntil legaliseringen i henhold til nr. 1 er gjennomført, 
kan druer og produkter framstilt av druer fra arealene 
omhandlet i nevnte nummer bringes i omsetning bare for 
destillasjon for produsentens egen regning. Produktene 
kan ikke brukes til framstilling av alkohol med en sann 
alkoholstyrke på 80 vol % eller mindre.

4.  Ulovlig beplantede arealer som nevnt i nr. 1 som 
ikke er legalisert i henhold til nevnte nummer innen 
31. desember 2009, skal ryddes for egen regning av de 
berørte produsentene.

Medlemsstatene skal pålegge produsenter som ikke 
overholder ryddingsplikten, sanksjoner som graderes 
etter hvor alvorlig, omfattende og varig den manglende 
overholdelsen er.

Inntil ryddingen nevnt i første ledd er gjennomført, får nr. 3 
tilsvarende anvendelse.

5.  Utløpet av det midlertidige forbudet mot nyplanting 
31. desember 2015 i henhold til artikkel 85g nr. 1, berører 
ikke forpliktelsene fastsatt i nr. 3 og 4.

Artikkel 85c

Kontroll med omsetningsforbud eller destillasjonsplikt

1.  Med hensyn til artikkel 85a nr. 2 og artikkel 85b 
nr. 3 og 4 skal medlemsstatene kreve bevis for at de 

berørte produktene ikke er brakt i omsetning eller, 
dersom produktene er destillert, at det er framlagt 
destillasjonskontrakter.

2.  Medlemsstatene skal kontrollere at omsetnings-
forbudet og destillasjonsplikten nevnt i nr. 1 er overholdt. 
Ved manglende overholdelse skal de pålegge sanksjoner.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
hvilke arealer som er omfattet av destillasjon, og tilsvarende 
alkoholmengde.

Artikkel 85d

Oppfølgingstiltak

De arealene som er nevnt i artikkel 85b nr. 1 første ledd, og 
som ikke er legalisert, samt arealene nevnt i artikkel 85a 
nr. 1, skal ikke omfattes av støttetiltak nasjonalt eller på 
fellesskapsplan.

Artikkel 85e

Gjennomføringstiltak

Nærmere regler for gjennomføringen av dette underavsnitt 
skal vedtas av Kommisjonen.

Disse reglene kan særlig omfatte

a)  nærmere bestemmelser om krav til opplysninger fra 
medlemsstatene, herunder om eventuelle nedsettelser 
av budsjettbevilgningene nevnt i vedlegg Xb i tilfelle 
manglende overholdelse,

b)  nærmere bestemmelser om de sanksjonene som 
medlemsstatene skal pålegge ved manglende 
overholdelse av forpliktelsene fastsatt i artikkel 85a, 
85b og 85c.

Underavsnitt II

Overgangsordning for plantingsrettigheter

Artikkel 85f

Varighet

Dette underavsnitt får anvendelse til 31. desember 2015.

Artikkel 85g

Midlertidig forbud mot planting av vinstokker

1.  Uten at det berører artikkel 120a nr. 1–6, og særlig 
nr. 4, er planting av vinstokker med druesorter som kan 
klassifiseres i henhold til artikkel 120a nr. 2, forbudt.
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2.  Det er også forbudt å dobbeltpode druesorter som 
kan klassifiseres i henhold til artikkel 120a nr. 2, på andre 
druesorter enn dem som er omhandlet i nevnte artikkel.

3.  Uten hensyn til nr. 1 og 2 er planting og dobbeltpoding 
som omhandlet i nevnte numre tillatt dersom det foreligger

a)  en nyplantingsrettighet, som fastsatt i artikkel 85h,

b)  en gjenplantingsrettighet, som fastsatt i artikkel 85i,

c)  en plantingsrettighet som er tildelt fra en reserve, som 
fastsatt i artikkel 85j og 85k.

4.  De plantingsrettighetene som er nevnt i nr. 3, skal 
tildeles i hektar.

5.  Medlemsstatene kan beslutte å opprettholde forbudet 
nevnt i nr. 1 på sitt territorium eller deler av sitt territorium 
inntil 31. desember 2018. De reglene som gjelder for 
overgangsordningen for plantingsrettigheter som fastsatt 
i dette underavsnitt, herunder denne artikkel, får i så fall 
tilsvarende anvendelse i den berørte medlemsstat.

Artikkel 85h

Nyplantingsrettigheter

1.  Medlemsstatene kan tildele nyplantingsrettigheter til 
produsentene for arealer

a)  som er beregnet på nyplanting i forbindelse med 
jordskifte- eller ekspropriasjonstiltak i allmennhetens 
interesse, vedtatt i henhold til nasjonal lovgivning,

b)  beregnet på forsøk,

c)  beregnet på dyrking av morrotstokker for podekvister, 
eller

d)  der vinproduktene utelukkende er beregnet på 
vindyrkerens eget konsum.

2.  Nyplantingsrettigheter skal

a)  utøves av den produsent som har fått dem tildelt,

b)  brukes før utgangen av det andre vinåret etter det 
vinåret da de ble tildelt,

c)  brukes til de formål som tildelingen gjelder.

Artikkel 85i

Gjenplantingsrettigheter

1.  Medlemsstatene skal tildele gjenplantingsrettigheter 
til produsenter som har ryddet et vindyrkingsareal.

Ryddede arealer som det er tildelt ryddingstilskudd for 
i samsvar med underavsnitt III, skal imidlertid ikke gi 
opphav til gjenplantingsrettigheter.

2.  Medlemsstatene kan tildele gjenplantingsrettigheter 
til produsenter som påtar seg å rydde et vindyrkingsareal. 
I så fall skal det berørte areal ryddes senest ved utgangen 
av det tredje året etter at de nye vinstokkene som 
gjenplantingsrettighetene gjelder for, er blitt plantet.

3.  Gjenplantingsrettighetene skal tildeles for et areal 
som i enkeltavling tilsvarer det arealet som er blitt ryddet.

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

5.  Som unntak fra nr. 4 kan medlemsstatene beslutte at 
gjenplantingsrettigheter helt eller delvis kan overføres til 
en annen driftsenhet i samme medlemsstat

a)  dersom en del av den berørte driftsenheten overføres til 
den andre driftsenheten,

b)  dersom arealene på den andre driftsenheten er beregnet 
på

i)  produksjon av vin med beskyttet opprinnelses-
betegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, 
eller

ii)  dyrking av morrotstokker for podekvister.

Medlemsstatene skal sørge for at anvendelsen av 
unntakene i første ledd ikke fører til en samlet økning i 
produksjonspotensial på deres territorium, særlig med 
hensyn til overføringer fra ikke-vannede til vannede arealer.
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6.  Nr. 1–5 får tilsvarende anvendelse på rettigheter 
som kan sidestilles med gjenplantingsrettigheter som er 
ervervet i henhold til tidligere fellesskapsbestemmelser 
eller nasjonal lovgivning.

7.  Gjenplantingsrettigheter som er tildelt i henhold til 
artikkel 4 nr. 5 i forordning (EF) nr. 1493/1999, skal brukes 
innenfor de fristene som er fastsatt der.

Artikkel 85j

Nasjonale og regionale reserver av plantingsrettigheter

1.  For å forbedre forvaltningen av produksjons-
potensialet, skal medlemsstatene opprette en nasjonal 
reserve eller regionale reserver av plantingsrettigheter.

2.  Medlemsstater som har opprettet nasjonale eller 
regionale reserver av plantingsrettigheter i henhold 
til forordning (EF) nr. 1493/1999, kan beholde disse 
reservene så lenge de anvender overgangsordningen for 
plantingsrettigheter i samsvar med dette underavsnitt.

3.  Følgende plantingsrettigheter skal tilføres nasjonale 
eller regionale reserver dersom de ikke benyttes innenfor 
den fastsatte fristen:

a)  nyplantingsrettigheter,

b)  gjenplantingsrettigheter,

c)  plantingsrettigheter som er tildelt fra reserven.

4.  Produsentene kan overføre gjenplantingsrettigheter 
til nasjonale eller regionale reserver. Vilkårene for en slik 
overføring, om nødvendig mot en økonomisk godtgjøring 
fra medlemsstaten, skal bestemmes av medlemsstatene, 
idet det tas hensyn til partenes rettmessige interesser.

5.  Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene beslutte 
ikke å anvende en ordning med reserver, forutsatt at de 
kan godtgjøre at de har en annen effektiv ordning for 
forvaltning av plantingsrettigheter på hele sitt territorium. 
Den alternative ordningen kan om nødvendig avvike fra de 
relevante bestemmelsene i dette underavsnitt.

Første ledd får også anvendelse på medlemsstater som 
opphører med å anvende nasjonale eller regionale reserver 
i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999.

Artikkel 85k

Tildeling av plantingsrettigheter fra reserven

1.  Medlemsstatene kan tildele rettigheter fra reserven

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

b)  mot vederlag til nasjonale eller eventuelt regionale 
fond og til produsenter som har til hensikt å bruke 
rettighetene til å beplante vingårder med sikre 
avsetningsmuligheter for produksjonen.

Medlemsstatene skal definere kriteriene for å fastsette 
størrelsen på vederlaget nevnt i første ledd bokstav b), 
som kan variere avhengig av det endelige produktet fra 
de berørte vingårdene og av hvor mye som gjenstår av 
overgangsperioden da forbudet mot nyplanting i henhold 
til artikkel 85g nr. 1 og 2 gjelder.

2.  Når plantingsrettigheter fra en reserve benyttes, skal 
medlemsstatene sørge for at

a)  stedet og de sortene og dyrkingsmetodene som brukes, 
garanterer at den etterfølgende produksjonen er 
tilpasset etterspørselen på markedet,

b)  de aktuelle avlingene er representative for gjennomsnittet 
i regionen, særlig når plantingsrettigheter fra ikke-
vannede arealer brukes på vannede arealer.

3.  Plantingsrettigheter som er tildelt fra en reserve, og 
som ikke er benyttet innen utgangen av det andre vinåret 
etter det vinåret da de ble tildelt, går tapt og føres tilbake til 
reserven.

4.  Plantingsrettigheter i en reserve som ikke er fordelt 
innen utgangen av det femte vinåret etter at de ble overført 
til reserven, går tapt.

5.  Når en medlemsstat oppretter regionale reserver, 
kan den fastsette regler som tillater overføring av 
plantingsrettigheter mellom de regionale reservene. 
Dersom det finnes både regionale og nasjonale reserver i en 
medlemsstat, kan medlemsstaten også tillate overføringer 
mellom disse reservene.

Det kan anvendes en reduksjonsfaktor på overføringer.
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Artikkel 85l

De minimis

Dette underavsnitt får ikke anvendelse på medlemsstater 
der Fellesskapets overgangsordning for plantingsrettigheter 
ikke gjaldt 31. desember 2007.

Artikkel 85m

Strengere nasjonale regler

Medlemsstatene kan vedta strengere nasjonale 
regler for tildeling av nyplantingsrettigheter eller 
gjenplantingsrettigheter. De kan kreve at søknader 
om dette og de relevante opplysningene som skal gis 
i søknadene, skal utfylles med tilleggsopplysninger 
som kan være nødvendige for å overvåke utviklingen i 
produksjonspotensialet.

Artikkel 85n

Gjennomføringstiltak

Nærmere regler for gjennomføringen av dette underavsnitt 
skal vedtas av Kommisjonen.

Disse reglene kan særlig omfatte

a)  bestemmelser for å unngå uforholdsmessig store 
administrative kostnader ved anvendelse av 
bestemmelsene i dette underavsnitt,

b)  sameksistens av vinstokker i samsvar med artikkel 85i 
nr. 2,

c)  anvendelse av reduksjonsfaktoren nevnt i artikkel 85k 
nr. 5.

Underavsnitt III

Ryddingsordning

Artikkel 85o

Varighet

Bestemmelsene i dette underavsnitt får anvendelse fram til 
utgangen av vinåret 2010/2011.

Artikkel 85p

Virkeområde og definisjon

I dette underavsnitt fastsettes vilkårene for utbetaling til 
vindyrkere av et tilskudd som motytelse for opprykking av 
vinstokker (heretter kalt «ryddingstilskudd»).

Artikkel 85q

Vilkår for støtteberettigelse

Ryddingstilskuddet kan gis bare dersom det berørte areal 
oppfyller følgende vilkår:

a)  Det er ikke mottatt fellesskapsstøtte eller nasjonal 
støtte til omstrukturerings- og omleggingstiltak i de ti 
vinårene som gikk forut for søknaden om rydding.til 
omstrukturerings- og omleggingstiltak i de ti vinårene 
som gikk forut for søknaden om rydding.

b)  Det er ikke mottatt fellesskapsstøtte i henhold til noen 
annen felles markedsordning i de fem vinårene som 
gikk forut for søknaden om rydding.

c)  Arealet stelles.

d)  Det er ikke mindre enn 0,1 hektar. Dersom 
en medlemsstat beslutter det, kan imidlertid 
minstestørrelsen være 0,3 hektar for visse administrative 
regioner i nevnte medlemsstat, der gjennomsnittlig 
areal som er beplantet med vinstokker tilhørende en 
vindyrkingsenhet, overstiger én hektar.

e)  Det er ikke beplantet i strid med gjeldende 
fellesskapsregelverk eller nasjonal lovgivning.

f)  Det er beplantet med en druesort som kan klassifiseres 
i henhold til artikkel 120a nr. 2.

Uten hensyn til første ledd bokstav e) kan det gis 
ryddingstilskudd til arealer som er legalisert i samsvar 
med artikkel 2 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og 
artikkel 85b nr. 1 i denne forordning.

Artikkel 85r

Ryddingstilskuddets størrelse

1.  Kommisjonen skal fastsette satsene for de 
ryddingstilskuddene som skal gis.

2.  Det nøyaktige beløpet som skal utbetales i 
ryddingstilskudd, skal fastsettes av medlemsstatene 
innenfor rammen av satsene nevnt i nr. 1 og på grunnlag av 
den berørte enhetens historiske avling.

Artikkel 85s

Framgangsmåte og budsjett

1.  Berørte produsenter skal sende inn søknader 
om ryddingstilskudd til de respektive myndigheter 
i medlemsstatene senest 15. september hvert år. 
Medlemsstatene kan fastsette en tidligere dato enn 
15. september, forutsatt at den er senere enn 30. juni og at 
de, når det er relevant, tar behørig hensyn til anvendelsen 
av unntakene fastsatt i artikkel 85u.
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2.  Medlemsstatene skal gjennomføre administrative 
kontroller av mottatte søknader, behandle søknader som 
kan komme i betraktning, og innen 15. oktober hvert år 
underrette Kommisjonen om det samlede areal og de 
samlede beløp søknadene omfatter, oppdelt etter regioner 
og avlingsintervaller.

3.  Det høyeste årsbudsjettet for ryddingsordningen er 
fastsatt i vedlegg Xd.

4.  Innen 15. november hvert år skal Kommisjonen 
fastsette en fast prosentsats for hvor store meldte beløp som 
kan godtas, dersom det samlede beløp som medlemsstatene 
har meldt til Kommisjonen, overstiger de tilgjengelige 
budsjettmidlene, idet det eventuelt skal tas hensyn til 
anvendelsen av artikkel 85u nr. 2 og 3.

5.  Innen 1. februar hvert år skal medlemsstatene 
godkjenne søknadene

a)  for de berørte arealene som det er innsendt søknad for, 
i sin helhet, dersom Kommisjonen ikke har fastsatt en 
prosentsats i henhold til nr. 4, eller

b)  for de arealene som er resultat av anvendelsen av den 
prosentsats som er nevnt i nr. 4, på grunnlag av objektive 
kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling, og i 
samsvar med følgende prioriteringer:

i)  Medlemsstatene skal prioritere søkere som søker 
om ryddingstilskudd for hele vingården.

ii)  Medlemsstatene skal, dersom de bestemmer det, gi 
andreprioritet til søkere som er minst 55 år gamle.

Artikkel 85t

Overholdelse av andre vilkår

Dersom det fastslås at en gårdbruker innen tre år etter 
utbetalingen av ryddingstilskuddet ikke har overholdt de 
lovbestemte driftskravene og kravene til gode landbruks- 
og miljøforhold som er omhandlet i artikkel 3-7 i forordning 
(EF) nr. 1782/2003, på sin driftsenhet, og den manglende 
overholdelsen skyldes en handling eller en unnlatelse som 
direkte kan tilskrives gårdbrukeren, skal utbetalingsbeløpet 
reduseres eller annulleres helt eller delvis, avhengig av 
hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den manglende 
overholdelsen er, og gårdbrukeren skal eventuelt pålegges 
å betale tilbake beløpet i samsvar med vilkårene i de nevnte 
bestemmelsene. varig den manglende overholdelsen er, 
og gårdbrukeren skal eventuelt pålegges å betale tilbake 
beløpet i samsvar med vilkårene i de nevnte bestemmelsene.

Artikkel 85u

Unntak

1.  En medlemsstat kan beslutte å avvise ytterligere 
søknader som nevnt i artikkel 85s nr. 1 når det samlede 
ryddede areal på dens territorium kommer opp i 8 % av 
dens vindyrkingsareal i henhold til vedlegg Xe.

En medlemsstat kan beslutte å avvise ytterligere søknader 
som nevnt i artikkel 85s nr. 1 for en region når det samlede 
ryddede areal i denne regionen kommer opp i 10 % av 
regionens vindyrkingsareal.

2.  Kommisjonen kan beslutte å stanse anvendelsen 
av ryddingsordningen i en medlemsstat dersom fortsatt 
rydding, idet det tas hensyn til de søknadene som ennå ikke 
er ferdigbehandlet, vil medføre at det samlede ryddede 
areal kommer opp i mer enn 15 % av medlemsstatens 
samlede vindyrkingsareal i henhold til vedlegg Xe.

3.  Kommisjonen kan beslutte å stanse anvendelsen 
av ryddingsordningen i en medlemsstat i et bestemt 
vinår dersom fortsatt rydding, idet det tas hensyn til de 
søknadene som ennå ikke er ferdigbehandlet, vil medføre 
at det samlede ryddede areal kommer opp i mer enn 6 % 
av medlemsstatens samlede vindyrkingsareal i henhold til 
vedlegg Xe i det bestemte året av ordningen.

4.  Medlemsstatene kan utelukke vindyrkingsarealer i 
fjellområder og bratte skråninger fra ryddingsordningen på 
vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen.

5.  Medlemsstatene kan utelukke arealer fra 
ryddingsordningen dersom anvendelsen av den vil være 
uforenlig med miljøhensyn. Arealer som utelukkes på 
denne måten, kan høyst utgjøre 3 % av det samlede 
vindyrkingsarealet i henhold til vedlegg Xe.

6.  Hellas kan erklære at vindyrkingsarealer på øyene i 
Egeerhavet og på De joniske øyer, med unntak av Kreta og 
Evia, skal utelukkes fra ryddingsordningen.

7.  Den ryddingsordningen som er fastsatt i dette 
underavsnitt, får ikke anvendelse på Azorene, Madeira og 
Kanariøyene.

8.  Medlemsstatene skal gi produsenter med arealer 
som er utelukket eller erklært utelukket i henhold til 
nr. 4-7, forrang i forbindelse med andre støttetiltak for 
vinsektoren fastsatt i denne forordning, særlig, der det er 
hensiktsmessig, omstrukturerings- og omleggingstiltak 
innenfor støtteprogrammer og tiltak for utvikling av 
landdistriktene.
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Artikkel 85v

De minimis

Dette underavsnitt får ikke anvendelse i medlemsstater 
der vinproduksjonen ikke overstiger 50 000 hektoliter per 
vinår. Denne produksjonen skal beregnes på grunnlag av 
den gjennomsnittlige produksjonen i de foregående fem 
vinår.

Artikkel 85w

Nasjonal tilleggsstøtte

Medlemsstatene kan gi nasjonal tilleggsstøtte som ikke 
overstiger 75 % av det gjeldende ryddingstilskuddet, utover 
det tildelte ryddingstilskuddet.

Artikkel 85x

Gjennomføringstiltak

Nærmere regler for gjennomføringen av dette underavsnitt 
skal vedtas av Kommisjonen.

Disse reglene kan særlig omfatte

a)  nærmere opplysninger om vilkårene for støtte-
berettigelse i henhold til artikkel 85q, særlig med 
hensyn til bevis for at arealene ble behørig stelt i 2006 
og 2007,

b)  tilskuddssatser og -beløp i henhold til artikkel 85r,beløp 
i henhold til artikkel 85r,

c)  kriteriene for unntak i henhold til artikkel 85u,

d)  rapporteringskrav til medlemsstatene med hensyn til 
gjennomføringen av ryddingsordningen, herunder 
sanksjoner ved for sen rapportering, og med hensyn 
til de opplysningene som medlemsstatene skal gi til 
produsentene om muligheten til å benytte ordningen,

e)  rapporteringskrav med hensyn til nasjonal tilleggsstøtte,

f)  betalingsfrister.»

7.  I del II avdeling I kapittel IV skal nytt avsnitt IVb lyde:

«Avsnitt IVb

Støtteprogrammer i vinsektoren

Underavsnitt I

Innledende bestemmelser

Artikkel 103i

Virkeområde

I dette avsnitt fastsettes regler for tildelingen 
av fellesskapsmidler til medlemsstatene og for 
medlemsstatenes bruk av disse midlene gjennom nasjonale 
støtteprogrammer (heretter kalt «støtteprogrammer») til 
finansiering av særlige tiltak til støtte for vinsektoren.

Artikkel 103j

Forenlighet og sammenheng

1.  Støtteprogrammene skal være forenlige med 
Fellesskapets regelverk og stemme overens med 
Fellesskapets virksomhet, politikk og prioriteringer.

2.  Medlemsstatene skal ha ansvar for støtteprogrammene 
og sikre at de stemmer overens innenfor den respektive stat 
og utarbeides og gjennomføres på en objektiv måte, idet 
det tas hensyn til de berørte produsentenes økonomiske 
situasjon og nødvendigheten av å unngå uberettiget 
forskjellsbehandling av produsenter.

Medlemsstatene skal ha ansvar for å fastsette og gjennomføre 
de nødvendige kontrollene og sanksjonene ved manglende 
overholdelse av reglene for støtteprogrammene.

3.  Det skal ikke gis støtte til

a)  forskningsprosjekter og tiltak til støtte for 
forskningsprosjekter,

b)  tiltak som inngår i medlemsstatenes programmer for 
utvikling av landdistriktene i henhold til forordning 
(EF) nr. 1698/2005.

Underavsnitt II

Framlegging av støtteprogrammer og deres 
innhold

Artikkel 103k

Framlegging av støtteprogrammer

1.  Alle produsentmedlemsstater oppført i vedlegg Xb 
skal framlegge for Kommisjonen et utkast til et femårig 
støtteprogram som inneholder tiltak i henhold til dette 
avsnitt.
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Støtteprogrammer som ble innført ved artikkel 5 nr. 1 første 
ledd i forordning (EF) nr. 479/2008, får fortsatt anvendelse 
i henhold til denne forordning.

Støttetiltakene i støtteprogrammene skal utarbeides på 
det geografiske nivå som medlemsstatene anser mest 
hensiktsmessig. Før støtteprogrammet framlegges for 
Kommisjonen, skal det ha vært gjenstand for samråd med 
vedkommende myndigheter og organisasjoner på egnet 
geografisk nivå.

Hver medlemsstat skal framlegge ett enkelt utkast til 
støtteprogram der det kan tas hensyn til særlige nasjonale 
forhold.

2.  Støtteprogrammene får anvendelse tre måneder etter 
at de er framlagt for Kommisjonen.

Dersom det framlagte støtteprogrammet ikke oppfyller 
vilkårene fastsatt i dette avsnitt, skal Kommisjonen 
underrette medlemsstatene om dette. I så fall skal 
medlemsstatene framlegge et endret støtteprogram 
for Kommisjonen. Det endrede støtteprogrammet får 
anvendelse to måneder etter at det ble meldt, med mindre 
det fortsatt ikke oppfyller kravene, noe som innebærer at 
dette ledd får anvendelse.

3.  Nr. 2 får tilsvarende anvendelse på endringer i de 
støtteprogrammene som er framlagt av medlemsstatene.

4.  Artikkel 103l får ikke anvendelse når en 
medlemsstats eneste tiltak i et støtteprogram er overføring 
til enkeltstøtteordningen nevnt i artikkel 103o. I dette 
tilfellet får artikkel 188a nr. 5 anvendelse bare med hensyn 
til det år da overføringen finner sted, og artikkel 188a nr. 6 
får ikke anvendelse.

Artikkel 103l

Støtteprogrammenes innhold

Støtteprogrammene skal inneholde:

a)  en detaljert beskrivelse av de foreslåtte tiltakene og 
deres kvantifiserte mål,

b)  resultatene av samråd som er holdt,

c)  en vurdering av de forventede tekniske, økonomiske, 
miljømessige og sosiale virkningene,

d)  en tidsplan for gjennomføring av tiltakene,

e)  en allmenn finansieringsoversikt som viser hvilke 
ressurser som skal settes inn, og den planlagte 
veiledende fordeling av ressursene mellom tiltakene 
i samsvar med de øvre grensene som er fastsatt i 
vedlegg Xb,

f)  de kriteriene og kvantitative indikatorene som skal 
brukes til overvåking og vurdering, og de tiltak som er 
truffet for å sikre at støtteprogrammene gjennomføres 
på en hensiktsmessig og effektiv måte, og

g)  opplysninger om vedkommende myndigheter 
og organer som har ansvar for gjennomføring av 
støtteprogrammet.

Artikkel 103m

Støtteberettigede tiltak

1.  Støtteprogrammene skal omfatte ett eller flere av 
følgende tiltak:

a)  støtte innenfor rammen av enkeltstøtteordningen i 
samsvar med artikkel 103o,

b)  salgsfremmende tiltak i samsvar med artikkel 103p,

c)  omstrukturering og omlegging av vingårder i samsvar 
med artikkel 103q,

d)  grønn innhøsting i samsvar med artikkel 103r,

e)  felles fond i samsvar med artikkel 103s,

f)  avlingsforsikring i samsvar med artikkel 103t,

g)  investeringer i samsvar med artikkel 103u,

h)  destillasjon av biprodukter i samsvar med artikkel 103v,

i)  destillasjon av konsumalkohol i samsvar med 
artikkel 103w,

j)  krisedestillasjon i samsvar med artikkel 103x,

k)  bruk av konsentrert druemost i samsvar med 
artikkel 103y.

2.  Støtteprogrammene skal ikke inneholde andre tiltak enn 
dem som er oppført i artikkel 103o-103y.
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Artikkel 103n

Alminnelige regler for støtteprogrammer

1.  Fordelingen av de tilgjengelige fellesskapsmidlene 
samt budsjettgrensene er fastsatt i vedlegg Xb.

2.  Fellesskapet skal gi støtte bare til støtteberettigede 
utgifter som påløper etter at det berørte støtteprogrammet 
er framlagt i henhold til artikkel 103k nr. 1.

3.  Medlemsstatene skal ikke bidra til kostnadene for de 
tiltakene som finansieres av Fellesskapet innenfor rammen 
av støtteprogrammene.

4.  Som unntak fra nr. 3 kan medlemsstatene gi nasjonal 
støtte i samsvar med relevante fellesskapsbestemmelser om 
statsstøtte til tiltakene nevnt i artikkel 103p, 103t og 103u.

Den høyeste støttesatsen som er fastsatt i de relevante 
fellesskapsbestemmelsene om statsstøtte, får anvendelse på 
den samlede offentlige finansieringen, som omfatter både 
fellesskapsmidler og nasjonale midler.

Underavsnitt III

Særskilte støttetiltak

Artikkel 103o

Enkeltstøtteordningen og støtte til vindyrkere

1.  Medlemsstatene kan gi støtte til vindyrkere ved å 
tildele dem støtterettigheter som omhandlet i avdeling III 
kapittel 3 i forordning (EF) nr. 1782/2003 i samsvar med 
avsnitt O i vedlegg VII til samme forordning.

2.  Medlemsstater som har til hensikt å utnytte 
muligheten nevnt i nr. 1, skal ta høyde for slik støtte i sine 
støtteprogrammer, herunder, når det gjelder etterfølgende 
overføringer av midler til enkeltstøtteordningen, 
ved endringer av disse programmene i samsvar med 
artikkel 103k nr. 3.

3.  Når støtten nevnt i nr. 1 er gjennomført, skal den

a)  forbli en del av enkeltstøtteordningen og ikke lenger 
være tilgjengelig, eller gjøres tilgjengelig, i henhold 
til artikkel 103k nr. 3, for de tiltakene som er oppført 
i artikkel 103p-103y, i årene etter anvendelsen av 
støtteprogrammet,

b)  medføre en tilsvarende reduksjon av de midlene som 
er tilgjengelige i støtteprogrammene for tiltak oppført i 
artikkel 103p-103y.

Artikkel 103p

Salgsfremmende tiltak på markeder i tredjestater

1.  Støtte i henhold til denne artikkel skal omfatte 
informasjonstiltak og salgsfremmende tiltak for viner fra 
Det europeiske Fellesskap, i tredjestater, med sikte på å 
bedre deres konkurranseevne i disse statene.

2.  Tiltakene nevnt i nr. 1 skal gjelde viner med 
beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk 
betegnelse eller viner med angivelse av druesort.

3.  Tiltakene nevnt i nr. 1 kan bestå bare av:

a)  public relations, salgsfremmende tiltak eller 
reklametiltak som framhever fordelene ved 
fellesskapsprodukter, særlig når det gjelder kvalitet, 
næringsmiddeltrygghet eller miljøvennlighet,

b)  deltaking i arrangementer, messer eller utstillinger av 
internasjonal betydning,

c)  opplysningskampanjer, særlig om Fellesskapets 
ordninger for opprinnelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og økologisk produksjon,

d)  undersøkelser av nye markeder, som er nødvendige for 
å utvide avsetningsmulighetene,

e)  undersøkelser for å vurdere resultatene av 
informasjonstiltakene og de salgsfremmende tiltakene 
og reklametiltakene.

4.  Fellesskapets tilskudd til salgsfremmende tiltak skal 
ikke overstige 50 % av de støtteberettigede utgiftene.

Artikkel 103q

Omstrukturering og omlegging av vingårder

1.  Målet med tiltakene for omstrukturering og 
omlegging av vingårder skal være å bedre vindyrkernes 
konkurranseevne.

2.  Det skal gis støtte til omstrukturering og omlegging 
av vingårder i samsvar med denne artikkel bare dersom 
medlemsstatene framlegger fortegnelsen over sitt 
produksjonspotensial i samsvar med artikkel 185a nr. 3.

3.  Støtte til omstrukturering og omlegging av 
vingårder kan bare omfatte ett eller flere av følgende 
virksomhetsområder:

a)  sortskifte, herunder gjennom dobbeltpoding,
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b)  flytting av vindyrkingsarealer,

c)  forbedring av driftsmetodene for vingårder.

Det skal ikke gis støtte til normal fornyelse av uttjente 
vinmarker.

4.  Støtten til omstrukturering og omlegging av 
vingårder kan gis bare som

a)  godtgjøring til produsenter for inntektstap i forbindelse 
med gjennomføringen av tiltaket,

b)  bidrag til omstrukturerings- og omleggingskostnadene.

5.  Godtgjøringen til produsenter for inntektstap som 
nevnt i nr. 4 bokstav a), kan dekke opptil 100 % av det 
aktuelle tapet eller ha en av følgende former:

a)  tillatelse til å dyrke både gamle og nye vinstokker 
sammen i et bestemt tidsrom som ikke skal overstige 
tre år, uten hensyn til del II avdeling I kapittel III 
avsnitt IVa underavsnitt II om overgangsordningen 
for plantingsrettigheter, til overgangsordningen for 
plantingsrettigheter har opphørt,

b)  finansiell godtgjøring.

6.  Fellesskapets tilskudd til de faktiske kostnadene 
for omstrukturering og omlegging av vingårder skal 
ikke overstige 50 %. I regioner som klassifiseres som 
tilnærmingsregioner i samsvar med rådsforordning (EF) 
nr. 1083/2006 av 11. juli 2006 om fastsettelse av alminnelige 
bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, 
Det europeiske sosialfond og Utjevningsfondet(*), 
skal Fellesskapets bidrag til omstrukturerings- og 
omleggingskostnadene ikke overstige 75 %.

Artikkel 103r

Grønn innhøsting

1.  I denne artikkel menes med grønn innhøsting 
fullstendig tilintetgjøring eller fjerning av umodne 
drueklaser for dermed å redusere avlingen på det berørte 
arealet til null.

2.  Støtte til grønn innhøsting skal bidra til å gjenopprette 
balansen mellom tilbud og etterspørsel på Fellesskapets 
vinmarked for å forebygge markedskriser.

3.  Støtte til grønn innhøsting kan gis som godtgjøring i 
form av et fast beløp per hektar, som skal fastsettes av den 
berørte medlemsstat.

Beløpet skal ikke overstige 50 % av summen av de direkte 
kostnadene for tilintetgjøring eller fjerning av drueklasene 
og inntektstapet som følge av tilintetgjøringen eller 
fjerningen.

4.  De berørte medlemsstatene skal opprette en ordning 
basert på objektive kriterier for å sikre at tiltaket grønn 
innhøsting ikke fører til at enkelte vinprodusenter mottar 
godtgjøring som overstiger den øvre grensen nevnt i nr. 3 
annet ledd.

Artikkel 103s

Felles fond

1.  Det skal gis støtte til opprettelse av felles fond 
for å bistå produsenter som vil forsikre seg mot 
markedssvingninger.

2.  Støtten til opprettelse av felles fond kan gis i form av 
midlertidig eller avtagende støtte til dekning av fondenes 
administrative kostnader.

Artikkel 103t

Avlingsforsikring

1.  Støtten til avlingsforsikring skal bidra til å sikre 
produsentenes inntekter når de påvirkes av naturkatastrofer, 
ugunstige værforhold, sykdommer eller angrep fra 
skadedyr.

2.  Støtte til avlingsforsikring kan gis i form av et 
finansielt bidrag fra Fellesskapet på høyst

a)  80 % av kostnadene for forsikringspremier som 
produsentene har betalt for å forsikre seg mot tap som 
følge av ugunstige værforhold som kan likestilles med 
naturkatastrofer,

b)  50 % av kostnadene for forsikringspremier som 
produsentene har betalt for å forsikre seg mot

i)  tap nevnt i bokstav a) og andre tap som følge av 
ugunstige værforhold,

ii)  tap som er forårsaket av dyr, plantesykdommer 
eller angrep fra skadedyr.
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3.  Det kan gis støtte til avlingsforsikring bare dersom 
forsikringsutbetalingene ikke dekker mer enn 100 % av 
produsentenes inntektstap, idet det tas hensyn til eventuell 
godtgjøring som produsentene kan ha fått fra andre 
støtteordninger i forbindelse med den forsikrede risikoen.

4.  Støtten til avlingsforsikring skal ikke vri 
konkurransen på forsikringsmarkedet.

Artikkel 103u

Investeringer

1.  Det kan gis støtte til materielle eller 
immaterielle investeringer i bearbeidingsanlegg, 
vinframstillingsinfrastruktur og omsetning av vin som 
bedrer foretakets samlede resultater og gjelder ett eller flere 
av følgende områder:

a)  produksjon eller omsetning av produktene nevnt i 
vedlegg XIb,

b)  utvikling av nye produkter, metoder og teknologier i 
forbindelse med produktene nevnt i vedlegg XIb.

2.  Støtte i henhold til nr. 1 med høyeste sats skal 
begrenses til svært små, små og mellomstore bedrifter 
i henhold til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/
EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små 
og mellomstore bedrifter(**). Med hensyn til Azorene, 
Madeira, Kanariøyene, de mindre øyene i Egeerhavet i 
henhold til forordning (EF) nr. 1405/2006 og de franske 
oversjøiske departementer, skal det ikke gjelde noen 
størrelsesbegrensning for den høyeste satsen. For foretak 
som ikke er omfattet av artikkel 2 nr. 1 i avdeling I i 
vedlegget til rekommandasjon 2003/361/EF, med under 
750 ansatte eller med en omsetning på under 200 millioner 
euro, skal høyeste støtteandel halveres.

Det skal ikke gis støtte til kriserammede foretak som 
omhandlet i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til 
redning og omstrukturering av kriserammede foretak.

3.  Kostnadene oppført i artikkel 71 nr. 3 bokstav a)-c) 
i forordning (EF) nr. 1698/2005 er ikke støtteberettigede 
kostnader.

4.  Følgende høyeste satser i forbindelse med de 
støtteberettigede investeringskostnadene skal gjelde for 
Fellesskapets bidrag:

a)  50 % i regioner som klassifiseres som 
tilnærmingsregioner i samsvar med forordning (EF) 
nr. 1083/2006,

b)  40 % i regioner som ikke er tilnærmingsregioner,

c)  75 % i de mest fjerntliggende regionene i samsvar med 
forordning (EF) nr. 247/2006,

d)  65 % på de mindre øyene i Egeerhavet i henhold til 
forordning (EF) nr. 1405/2006.

5.  Artikkel 72 i forordning (EF) nr. 1698/2005 får 
tilsvarende anvendelse på støtten nevnt i nr. 1 i denne 
artikkel.

Artikkel 103v

Destillasjon av biprodukter

1.  Det kan gis støtte til frivillig eller obligatorisk 
destillasjon av biprodukter fra vinframstilling, som er 
utført i samsvar med vilkårene i avsnitt D i vedlegg XVb.

Støttebeløpet skal fastsettes per volumprosent og per 
hektoliter produsert alkohol. Det skal ikke gis støtte for det 
alkoholinnholdet i biprodukter som skal destilleres, som 
overstiger 10 % av alkoholinnholdet i den produserte vinen.

2.  Det høyeste gjeldende støttebeløpet skal bygge på 
innsamlings- og bearbeidingskostnadene og fastsettes av 
Kommisjonen.

3.  Alkoholen fra destillasjonen med støtte som nevnt i 
nr. 1, skal brukes utelukkende til industri- eller energiformål 
for å unngå konkurransevridning.

Artikkel 103w

Destillasjon av konsumalkohol

1.  Det kan inntil 31. juli 2012 gis støtte til produsenter 
i form av hektarstøtte for vin som destilleres til 
konsumalkohol.

2.  Berørte avtaler om vindestillasjon samt relevante 
beviser for levering til destillasjon skal framlegges før det 
kan gis støtte.

Artikkel 103x

Krisedestillasjon

1.  Det kan inntil 31. juli 2012 gis støtte til frivillig 
eller obligatorisk destillasjon av overskudd av vin, som 
medlemsstatene treffer beslutning om i begrunnede 
krisetilfeller for å redusere eller fjerne overskuddet og 
samtidig sikre kontinuitet i leveringen fra en innhøsting til 
den neste.
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2.  Det høyeste gjeldende støttebeløpet skal fastsettes av 
Kommisjonen.

3.  Alkoholen fra destillasjonen med støtte som nevnt i 
nr. 1, skal brukes utelukkende til industri- eller energiformål 
for å unngå konkurransevridning.

4.  Den andel av de tilgjengelige budsjettmidlene som 
brukes til krisedestillasjonstiltaket, skal ikke overstige 
følgende prosentdel av de samlede tilgjengelige midlene 
fastsatt i vedlegg Xb per medlemsstat i det aktuelle 
budsjettår:

– 20 % i 2009,

– 15 % i 2010,

– 10 % i 2011,

– 5 % i 2012.

5.  Medlemsstatene kan øke de tilgjengelige midlene 
til krisedestillasjonstiltaket utover de årlige øvre grensene 
i nr. 4 ved å bidra med nasjonale midler i samsvar med 
følgende grenser (uttrykt som prosentdeler av de respektive 
årlige øvre grensene i nr. 4):

– 5 % i vinåret 2010,

– 10 % i vinåret 2011,

– 15 % i vinåret 2012.

Medlemsstatene skal, dersom det er relevant, underrette 
Kommisjonen om tilskudd av nasjonale midler som nevnt i 
første ledd, og Kommisjonen skal godkjenne transaksjonen 
før slike midler blir gjort tilgjengelige.

Artikkel 103y

Bruk av konsentrert druemost

1.  Det kan inntil 31. juli 2012 gis støtte til 
vinprodusenter som bruker konsentrert druemost, herunder 
rektifisert konsentrert druemost, for å øke produktenes 
naturlige alkoholstyrke i samsvar med vilkårene fastsatt i 
vedlegg XVa.

2.  Støttebeløpet skal fastsettes per volumprosent 
potensiell alkoholstyrke og per hektoliter most som brukes 
til anriking.

3.  Det høyeste gjeldende støttebeløpet for dette tiltaket 
i de forskjellige vindyrkingssonene skal fastsettes av 
Kommisjonen.

Artikkel 103z

Overholdelse av andre vilkår

Dersom det fastslås at en gårdbruker innen tre år etter 
utbetalingen innenfor rammen av støtteprogrammene 
for omstrukturering og omstilling, eller innen ett år etter 
utbetalingen innenfor rammen av støtteprogrammene 
for grønn innhøsting, ikke har overholdt de lovbestemte 
driftskravene og kravene til gode landbruks- og 
miljøforhold som er omhandlet i artikkel 3-7 i forordning 
(EF) nr. 1782/2003, på sin driftsenhet, og den manglende 
overholdelsen skyldes en handling eller en unnlatelse som 
direkte kan tilskrives gårdbrukeren, skal utbetalingsbeløpet 
reduseres eller annulleres helt eller delvis, avhengig av hvor 
alvorlig, omfattende, varig og gjentagende den manglende 
overholdelsen er, og gårdbrukeren skal eventuelt betale 
tilbake beløpet i samsvar med vilkårene i de nevnte 
bestemmelsene. varig den manglende overholdelsen er, 
og gårdbrukeren skal eventuelt betale tilbake beløpet i 
samsvar med vilkårene i de nevnte bestemmelsene.

Underavsnitt IV

Bestemmelser om framgangsmåter

Artikkel 103za

Gjennomføringstiltak

Nærmere regler for gjennomføringen av dette avsnitt skal 
vedtas av Kommisjonen.

Disse reglene kan særlig omfatte

a)  formatet for framlegging av støtteprogrammene,

b)  regler for endring av støtteprogrammene etter at de er 
iverksatt,

c)  nærmere regler for gjennomføringen av tiltakene 
fastsatt i artikkel 103p-103y,

d)  vilkårene for underretning om og offentliggjøring av 
støtte som finansieres av Fellesskapet.

____________
(*) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 25.
(**) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.»
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8.  Overskriften til del II avdeling II kapittel I skal lyde:

 «KAPITTEL I

 Regler for omsetning og produksjon»

9.  Overskriften til del II avdeling II kapittel I avsnitt I skal 
lyde:

 «Avsnitt I

 Regler for omsetning»

10.  Ny artikkel 113c og 113d skal lyde:

«Artikkel 113c

Omsetningsregler med sikte på å forbedre og stabilisere 
den felles markedsordning for vin

1.  For å forbedre og stabilisere virkemåten til den 
felles markedsordning for vin, herunder de druene, 
den mosten og de vinene som vinene stammer fra, kan 
produsentmedlemsstatene fastsette omsetningsregler for å 
regulere tilbudet, særlig ved gjennomføring av beslutninger 
truffet av bransjeorganisasjonene nevnt i artikkel 123 nr. 3 
og 125o.

Disse reglene skal stå i forhold til det mål som skal nås, og 
skal ikke

a)  gjelde transaksjoner som gjennomføres etter første 
omsetning av det berørte produkt,

b)  tillate fastsettelse av priser, selv ikke veiledende eller 
anbefalte priser,

c)  fryse fast en altfor høy prosentdel av den årlige høsten 
som normalt er tilgjengelig,

d)  gi mulighet for å nekte å utstede den eller de nasjonale 
attester og/eller fellesskapsattester som er nødvendige 
for omsetning og markedsføring av viner, når denne 
omsetningen er i samsvar med disse reglene.

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

3.  Rapporteringsplikten nevnt i artikkel 125o nr. 3 
skal også gjelde for de beslutninger og tiltak som 
medlemsstatene har truffet i samsvar med denne artikkel.

Artikkel 113d

Særlige bestemmelser om omsetning av vin

1.  En betegnelse for en kategori av et vinprodukt 
oppført i vedlegg XIb kan brukes i Fellesskapet bare til 

omsetning av et produkt som oppfyller vilkårene fastsatt i 
nevnte vedlegg.

Uten hensyn til artikkel 118y nr. 1 bokstav a) kan 
medlemsstatene tillate bruk av uttrykket «vin» dersom

a)  den følges av navnet på en frukt i en sammensatt 
betegnelse for å omsette produkter som er framstilt ved 
gjæring av andre frukter enn druer, eller

b)  den er en del av en sammensatt betegnelse.

Enhver forveksling med produkter som svarer til 
vinkategoriene i vedlegg XIb, skal unngås.

2.  De kategoriene vinprodukter som er oppført 
i vedlegg XIb, kan endres av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

3.  Med unntak av vin på flaske der det kan godtgjøres at 
tappingen har skjedd før 1. september 1971, skal vin som 
framstilles av druesorter angitt i klassifiseringene opprettet 
i samsvar med artikkel 120a nr. 2 første ledd, men som ikke 
hører inn under noen av kategoriene fastsatt i vedlegg XIb, 
brukes bare til vindyrkerens eget konsum, til produksjon av 
vineddik eller til destillasjon.»

11.  I del II avdeling II kapittel I skal nytt avsnitt Ia lyde:

«Avsnitt Ia

Opprinnelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser i 
vinsektoren

Artikkel 118a

Virkeområde

1.  Regler for opprinnelsesbetegnelser, geografiske 
betegnelser og tradisjonelle betegnelser fastsatt i dette 
avsnitt får anvendelse på produktene nevnt i nr. 1, 3-6, 8, 9, 
11, 15 og 16 i vedlegg XIb.

2.  Reglene nevnt i nr. 1 skal ha som mål å

a)  verne de rettmessige interessene til

i)  forbrukere og

ii)  produsenter,
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b)  sikre at det felles marked for de berørte produktene 
virker på en tilfredsstillende måte, og

c)  fremme produksjonen av kvalitetsprodukter, samtidig 
som det tillates nasjonale kvalitetspolitiske tiltak.

Underavsnitt I

Opprinnelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser

Artikkel 118b

Definisjoner

1.  I dette underavsnitt menes med:

a) «opprinnelsesbetegnelse» navn på en region, et bestemt 
sted eller i unntakstilfeller en stat, som brukes for å 
betegne et produkt som nevnt i artikkel 118a nr. 1, som 
oppfyller følgende krav:

i)  dets kvalitet og egenskaper kan hovedsakelig 
eller utelukkende tilskrives særlige geografiske 
omgivelser med de naturlige og menneskelige 
faktorer som forbindes med dem,

ii)  druene det er framstilt av kommer bare fra dette 
geografiske området,

iii)  det produseres i dette geografiske området og

iv)  det framstilles av druesorter som tilhører sorten 
Vitis vinifera,

b) «geografisk betegnelse» betegnelse på en region, et 
bestemt sted eller i unntakstilfeller en stat, som brukes 
for å betegne et produkt som nevnt i artikkel 118a nr. 1 
som oppfyller følgende krav:

i)  det har en særlig kvalitet, et særlig omdømme 
eller andre egenskaper som kan tilskrives den 
geografiske opprinnelsen,

ii)  minst 85 % av druene som brukes til framstillingen 
av det, kommer bare fra dette geografiske området,

iii)  det produseres i dette geografiske området og

iv)  det framstilles av druesorter som tilhører arten Vitis 
vinifera, eller en krysning av Vitis vinifera-arten og 
andre arter av slekten Vitis.

2.  Visse navn som tradisjonelt er brukt, skal utgjøre 
opprinnelsesbetegnelser dersom de

a)  betegner en vin,

b)  viser til et geografisk navn,

c)  oppfyller kravene i nr. 1 bokstav a) i)–iv) og

d)  underlegges de framgangsmåtene for beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser 
som er fastsatt i dette underavsnitt.

3.  Opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, 
herunder slike som gjelder geografiske områder i 
tredjestater, kan beskyttes i Fellesskapet etter reglene i 
dette underavsnitt.

Artikkel 118c

Innholdet i søknader om beskyttelse

1.  Søknader om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser 
eller geografiske betegnelser skal inneholde teknisk 
dokumentasjon med følgende:

a)  den betegnelsen som skal beskyttes,

b)  søkerens navn og adresse,

c)  den produktspesifikasjonen som er omhandlet i nr. 2, 
og

d)  et enhetsdokument som sammenfatter produkt-
spesifikasjonen omhandlet i nr. 2.

2.  Produktspesifikasjonen skal gjøre det mulig for berørte 
parter å kontrollere de relevante produksjonsvilkårene for 
opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen.

Den skal minst omfatte

a)  den betegnelsen som skal beskyttes,

b)  en beskrivelse av vinen eller vinene:

i)  for viner med opprinnelsesbetegnelse, deres 
viktigste analytiske og organoleptiske egenskaper,
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ii)  for viner med geografisk betegnelse, deres viktigste 
analytiske egenskaper samt en vurdering eller 
angivelse av deres organoleptiske egenskaper,

c)  eventuelt de særlige ønologiske framstillingsmåtene 
som brukes for å framstille vinen/vinene, samt de 
relevante restriksjonene på framstillingen av vinen/
vinene,

d)  en avgrensning av det berørte geografiske området,

e)  største avling per hektar,

f)  en angivelse av den eller de druesortene vinen/vinene 
er framstilt av,

g)  nærmere opplysninger som bekrefter tilknytningen 
omhandlet i artikkel 118b nr. 1 bokstav a) i) eller, 
eventuelt, artikkel 118b nr. 1 bokstav b) i),

h)  gjeldende krav som er fastsatt i Fellesskapets 
regelverk eller i nasjonal lovgivning, eller dersom 
medlemsstatene fastsetter det, av en organisasjon som 
forvalter den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen eller 
den beskyttede geografiske betegnelsen, idet det tas 
hensyn til at slike krav skal være objektive og ikke 
innebære forskjellsbehandling samt være forenlige 
med Fellesskapets regelverk,

i)  navn og adresse på myndighetene eller organene som 
kontrollerer at bestemmelsene i produktspesifikasjonen 
blir overholdt, samt deres særlige oppgaver.

Artikkel 118d

Søknad om beskyttelse som gjelder et geografisk 
område i en tredjestat

1.  Dersom søknaden om beskyttelse gjelder et 
geografisk område i en tredjestat, skal den i tillegg til 
opplysningene angitt i artikkel 118c inneholde bevis for at 
den berørte betegnelsen er beskyttet i opprinnelsesstaten.

2.  Søknaden skal sendes til Kommisjonen enten direkte 
eller gjennom myndighetene i den berørte tredjestat.

3.  Søknaden om beskyttelse skal avfattes på et av 
Fellesskapets offisielle språk eller følges av en bekreftet 
oversettelse til et av disse språkene.

Artikkel 118e

Søkere

1.  Enhver berørt produsentgruppe, eller i unntakstilfeller 
en enkelt produsent, kan søke om beskyttelse av en 

opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse. 
Andre berørte parter kan delta i søknaden.

2.  Produsenter kan søke om beskyttelse bare av viner 
som de selv produserer.

3.  Dersom en betegnelse angir et geografisk område 
delt av en landegrense, eller en tradisjonell betegnelse er 
knyttet til et geografisk område delt av en landegrense, kan 
det inngis en felles søknad.

Artikkel 118f

Forberedende nasjonal framgangsmåte

1.  Søknader om beskyttelse av en opprinnelsesbetegnelse 
eller en geografisk betegnelse i samsvar med artikkel 118b 
for viner med opprinnelse i Fellesskapet, skal underlegges 
en forberedende nasjonal framgangsmåte i samsvar med 
denne artikkel.

2.  Søknaden om beskyttelse skal inngis i den 
medlemsstat på hvis territorium opprinnelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelsen har sin opprinnelse.

3.  Medlemsstaten skal undersøke om søknaden om 
beskyttelse oppfyller vilkårene i dette underavsnitt.

Medlemsstaten skal gjennomføre en nasjonal framgangs-
måte der det sikres at søknaden offentliggjøres på en egnet 
måte, og der det fastsettes en frist på minst to måneder fra 
datoen for offentliggjøring, som enhver fysisk eller juridisk 
person som har en rettmessig interesse og er bosatt eller 
etablert på medlemsstatens territorium, har til å gjøre 
innsigelse mot den foreslåtte beskyttelsen ved å inngi en 
behørig begrunnet erklæring til medlemsstaten.

4.  Dersom medlemsstaten anser at opprinnelses-
betegnelsen eller den geografiske betegnelsen ikke 
oppfyller relevante krav eller er uforenlig med Fellesskapets 
regelverk i alminnelighet, skal den avslå søknaden.

5.  Dersom medlemsstaten anser at de relevante kravene 
er oppfylt, skal den

a)  offentliggjøre enhetsdokumentet og produkt-
spesifikasjonen, som et minstekrav på Internett, og

b)  oversende Kommisjonen en søknad om beskyttelse 
som inneholder følgende opplysninger:

i)  søkerens navn og adresse,
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ii) enhetsdokumentet nevnt i artikkel 118c nr. 1 
bokstav d),

iii)  en erklæring fra medlemsstaten om at den anser at 
den søknaden som søkeren har inngitt, oppfyller 
kravene, og

iv)  en henvisning til offentliggjøringen nevnt i 
bokstav a).

Opplysningene skal oversendes på et av Fellesskapets 
offisielle språk eller følges av en bekreftet oversettelse til 
et av disse språkene.

6.  Medlemsstatene skal innen 1. august 2009 sette 
i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme denne artikkel.

7.  Dersom en medlemsstat ikke har noen nasjonal 
lovgivning om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser 
og geografiske betegnelser, kan den, men bare i en 
overgangsperiode, gi betegnelsen beskyttelse i samsvar 
med vilkårene i dette underavsnitt på nasjonalt plan, 
med virkning fra den datoen søknaden ble inngitt til 
Kommisjonen. En slik midlertidig nasjonal beskyttelse 
skal opphøre på den datoen det treffes en beslutning om 
registrering eller avslag i henhold til dette underavsnitt.

Artikkel 118g

Kommisjonens granskning

1.  Kommisjonen skal offentliggjøre datoen for inngivelse 
av søknaden om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelsen.

2.  Kommisjonen skal undersøke om søknadene om 
beskyttelse nevnt i artikkel 118f nr. 5 oppfyller vilkårene 
fastsatt i dette underavsnitt.

3.  Dersom Kommisjonen anser at vilkårene fastsatt 
i dette underavsnitt er oppfylt, skal den offentliggjøre 
enhetsdokumentet nevnt i artikkel 118c nr. 1 
bokstav d) og henvisningen til offentliggjøringen av 
produktspesifikasjonen nevnt i artikkel 118f nr. 5 i Den 
europeiske unions tidende.

I motsatt fall skal Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 195 nr. 4 beslutte å avslå søknaden.

Artikkel 118h

Framgangsmåte for innsigelse

Innen to måneder fra datoen for offentliggjøring i henhold 
til artikkel 118g nr. 3 første ledd kan enhver medlemsstat 

eller tredjestat eller enhver fysisk eller juridisk person som 
har en rettmessig interesse, og som er bosatt eller etablert i 
en annen medlemsstat enn den som søker om beskyttelsen, 
eller i en tredjestat, gjøre innsigelse mot den foreslåtte 
beskyttelsen ved å inngi til Kommisjonen en behørig 
begrunnet erklæring om vilkårene for retten til beskyttelse 
som fastsatt i dette underavsnitt.

For fysiske eller juridiske personer som er bosatt eller 
etablert i en tredjestat, skal erklæringen inngis enten direkte 
eller gjennom myndighetene i den berørte tredjestat, innen 
fristen på to måneder fastsatt i nr. 1.

Artikkel 118i

Beslutning om beskyttelse

På grunnlag av de opplysningene som Kommisjonen har 
til rådighet, skal Kommisjonen etter framgangsmåten 
i artikkel 195 nr. 4 treffe beslutning om enten å beskytte 
opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen, 
dersom den oppfyller vilkårene i dette underavsnitt og 
er forenlig med Fellesskapets regelverk, eller å avslå 
søknaden dersom disse vilkårene ikke er oppfylt.

Artikkel 118j

Homonyme betegnelser

1.  Når en betegnelse som det er inngitt søknad om, 
og som er helt eller delvis homonym med en betegnelse 
som allerede er registrert i henhold til denne forordning 
for vinsektoren, registreres, skal det tas behørig hensyn til 
lokal og tradisjonell bruk og risikoen for forveksling.

En homonym betegnelse som villeder forbrukeren til å 
tro at produktene kommer fra et annet område, skal ikke 
registreres selv om betegnelsen er riktig med hensyn til 
det området, den regionen eller det stedet der de berørte 
produktene har sin opprinnelse.

Bruk av en registrert homonym betegnelse skal være tillatt 
bare dersom det er en klar forskjell i praksis mellom det 
homonym som registreres sist, og den betegnelsen som 
allerede er registrert, idet det tas hensyn til behovet for å 
behandle de berørte produsentene likt og for ikke å villede 
forbrukerne.

2.  Nr. 1 får tilsvarende anvendelse dersom en betegnelse 
som det er inngitt søknad om, er helt eller delvis homonym 
med en geografisk betegnelse som er beskyttet som sådan i 
medlemsstatenes lovgivning.
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Medlemsstatene skal ikke registrere geografiske betegnelser 
som ikke er identiske, med henblikk på beskyttelse i 
henhold til sin respektive lovgivning om geografiske 
betegnelser, dersom en opprinnelsesbetegnelse eller en 
geografisk betegnelse er beskyttet i Fellesskapet i henhold 
til Fellesskapets regelverk for opprinnelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser.

3.  Dersom navnet på en druesort inneholder eller 
utgjør en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en 
beskyttet geografisk betegnelse, skal dette navnet ikke 
brukes til merking av produkter som omfattes av denne 
forordning, med mindre annet er fastsatt i Kommisjonens 
gjennomføringstiltak.

4.  Beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelser og 
geografiske betegnelser for produkter som er omfattet av 
artikkel 118b, skal ikke berøre beskyttede geografiske 
betegnelser som gjelder for alkoholsterke drikker i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 
av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og 
presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 
betegnelser på alkoholsterke drikker(*), og omvendt.

Artikkel 118k

Grunner til å avslå søknader om beskyttelse

1.  Navn som er blitt generiske, skal ikke beskyttes som 
opprinnelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser.

I dette underavsnitt menes med «navn som er blitt generisk» 
navnet på en vin som, til tross for at det er knyttet til det 
sted eller den region der produktet opprinnelig ble framstilt 
eller omsatt, er blitt det vanlige navnet på denne vinen i 
Fellesskapet.

For å fastslå om et navn er blitt generisk, tas det hensyn til 
alle relevante faktorer, særlig

a)  de nåværende forhold i Fellesskapet, særlig i de 
områdene der produktene forbrukes,

b)  det relevante fellesskapsregelverk eller den relevante 
nasjonale lovgivning.

2.  Et navn skal ikke beskyttes som opprinnelses-
betegnelse eller geografisk betegnelse dersom dette, på 
bakgrunn av et varemerkes omdømme og anseelse, vil 
kunne villede forbrukeren med hensyn til vinens virkelige 
identitet.

Artikkel 118l

Forhold til varemerker

1.  Dersom en opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk 
betegnelse er beskyttet i henhold til denne forordning, skal 

en søknad om registrering av et varemerke som tilsvarer 
et av tilfellene nevnt i artikkel 118m nr. 2, og som gjelder 
et produkt som hører inn under en av kategoriene oppført 
i vedlegg XIb, avslås dersom søknaden om registrering 
av varemerket inngis etter datoen for inngivelse av 
søknaden om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelsen til Kommisjonen, og 
opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen 
deretter beskyttes.

Varemerker som er registrert i strid med første ledd, skal 
kjennes ugyldige.

2.  Uten at det berører artikkel 118k nr. 2 kan et varemerke 
hvis bruk tilsvarer et av tilfellene nevnt i artikkel 118m 
nr. 2, og som det er inngitt søknad om, som er registrert 
eller som er oppnådd ved bruk, dersom den muligheten er 
fastsatt i det berørte regelverk, på Fellesskapets område 
før datoen for inngivelse av søknaden om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelsen 
til Kommisjonen, fortsatt brukes og fornyes uten hensyn 
til beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen eller den 
geografiske betegnelsen, forutsatt at det ikke er grunner til 
å kjenne varemerket ugyldig eller oppheve det i henhold 
til første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 
1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
varemerker(**) eller rådsforordning (EF) nr. 40/94 av 20. 
desember 1993 om EF-varemerker(***).

I slike tilfeller skal bruk av opprinnelsesbetegnelsen eller 
den geografiske betegnelsen tillates parallelt med de 
berørte varemerkene.

Artikkel 118m

Beskyttelse

1.  Beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser kan brukes av enhver 
markedsdeltaker som omsetter en vin som er produsert i 
samsvar med den tilsvarende produktspesifikasjonen.

2.  Beskyttede opprinnelsesbetegnelser eller beskyttede 
geografiske betegnelser og viner som bruker de beskyttede 
navnene i samsvar med produktspesifikasjonene, skal 
beskyttes mot

a)  enhver direkte eller indirekte kommersiell bruk av den 
beskyttede betegnelsen:

i)  for sammenlignbare produkter som ikke er 
i samsvar med den beskyttede betegnelsens 
produktspesifikasjon, eller

ii)  i den utstrekning slik bruk innebærer at en 
opprinnelsesbetegnelses eller en geografisk 
betegnelses omdømme utnyttes,
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b)  ethvert misbruk og enhver etterligning eller antydning, 
også når produktets eller tjenestens virkelige 
opprinnelse er angitt eller det beskyttede navnet er 
oversatt eller følges av et uttrykk som «art», «type», 
«metode», «som framstilt i», «etterligning», «smak», 
«som» eller tilsvarende,

c)  enhver annen uberettiget eller villedende angivelse av 
produktets herkomst, opprinnelse, art eller vesentlige 
egenskaper på pakningen eller emballasjen eller i 
reklamemateriell eller dokumenter for vedkommende 
vinprodukt, samt bruk av beholdere som kan gi et 
feilaktig inntrykk av opprinnelsen,

d)  enhver annen praksis som er egnet til å villede 
forbrukeren med hensyn til produktets virkelige 
opprinnelse.

3.  Beskyttede opprinnelsesbetegnelser eller beskyttede 
geografiske betegnelser skal ikke bli generiske i 
Fellesskapet i henhold til artikkel 118k nr. 1.

4.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er 
nødvendige for å hindre ulovlig bruk av beskyttede 
opprinnelsesbetegnelser og beskyttede geografiske 
betegnelser som omhandlet i nr. 2.

Artikkel 118n

Register

Kommisjonen skal opprette og føre et elektronisk register 
over beskyttede opprinnelsesbetegnelser og beskyttede 
geografiske betegnelser for vin, som skal være offentlig 
tilgjengelig.

Artikkel 118o

Utpeking av vedkommende kontrollmyndighet

1.  Medlemsstatene skal utpeke den eller de 
vedkommende myndigheter som skal ha ansvar for 
kontrollen med hensyn til de forpliktelser som er fastsatt 
i dette underavsnitt, i samsvar med de kriterier som er 
fastsatt i artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll 
for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt 
bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes(****).

2.  Medlemsstatene skal sikre at alle markedsdeltakere 
som overholder bestemmelsene i dette underavsnitt, har 
rett til å bli omfattet av kontrollordningen.

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
den eller de vedkommende myndigheter som er nevnt 
i nr. 1. Kommisjonen skal offentliggjøre deres navn og 
adresser og ajourføre disse opplysningene regelmessig.

Artikkel 118p

Kontroll med overholdelsen av produktspesifikasjonene

1.  Når det gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser som gjelder et 
geografisk område i Fellesskapet, skal overholdelsen av 
produktspesifikasjonen under framstillingen og under og 
etter tappingen av vinen hvert år kontrolleres av

a)  den eller de vedkommende myndigheter som er nevnt i 
artikkel 118o nr. 1, eller

b)  ett eller flere kontrollorganer som definert i artikkel 2 
annet ledd nr. 5 i forordning (EF) nr. 882/2004, som 
utfører produktsertifisering i samsvar med kriteriene 
fastsatt i artikkel 5 i nevnte forordning.

Kostnadene for slike kontroller skal dekkes av de 
markedsdeltakerne som omfattes av dem.

2.  Når det gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser 
og beskyttede geografiske betegnelser som gjelder et 
geografisk område i en tredjestat, skal overholdelsen av 
produktspesifikasjonen under framstillingen og under og 
etter tappingen av vinen hvert år kontrolleres av

a)  en eller flere offentlige myndigheter utpekt av 
tredjestaten, eller

b)  ett eller flere sertifiseringsorganer.

3.  Sertifiseringsorganene omhandlet i nr. 1 bokstav b) 
og nr. 2 bokstav b) skal overholde, og fra 1. mai 2010 være 
akkreditert i henhold til, europeisk standard EN 45011 eller 
ISO/IEC-veiledning 65 (Alminnelige krav til organer som 
utfører produktspesifisering).

4.  Når den eller de myndigheter som er nevnt i 
nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a), kontrollerer at 
produktspesifikasjonen overholdes, skal de gi tilstrekkelige 
garantier for objektivitet og upartiskhet og ha tilgang til det 
kvalifiserte personalet og de ressursene som er nødvendige 
for å at de skal kunne utføre sine oppgaver.

Artikkel 118q

Endringer av produktspesifikasjoner

1.  En søker som oppfyller vilkårene i artikkel 118e, 
kan søke om godkjenning av en endring av en 
opprinnelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses 
produktspesifikasjon, særlig for å ta hensyn til den 
tekniske og vitenskapelige utvikling eller for å foreta 
en ny avgrensning av det geografiske området nevnt i 
artikkel 118c nr. 2 annet ledd bokstav d). I søknaden skal 
de ønskede endringene beskrives og begrunnes.
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2.  Dersom den foreslåtte endringen medfører en eller 
flere endringer av enhetsdokumentet nevnt i artikkel 118c 
nr. 1 bokstav d), får artikkel 118f-118i tilsvarende 
anvendelse på endringssøknaden. Dersom den foreslåtte 
endringen imidlertid er liten, skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4 beslutte om søknaden 
skal godkjennes uten å følge framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 118g nr. 2 og artikkel 118h, og skal, dersom 
søknaden godkjennes, offentliggjøre opplysningene nevnt 
i artikkel 118g nr. 3.

3.  Dersom den foreslåtte endringen ikke medfører 
noen endring av enhetsdokumentet, får følgende regler 
anvendelse:

a)  Dersom det geografiske området ligger i en medlemsstat, 
skal denne medlemsstaten uttale seg om endringen og, 
dersom uttalelsen er positiv, offentliggjøre den endrede 
produktspesifikasjonen og underrette Kommisjonen 
om de godkjente endringene og begrunnelsen for dem.

b)  Dersom det geografiske området ligger i en tredjestat, 
skal Kommisjonen beslutte om den foreslåtte endringen 
skal godkjennes.

Artikkel 118r

Annullering

Kommisjonen kan på eget initiativ eller etter behørig 
begrunnet anmodning fra en medlemsstat, en tredjestat 
eller en fysisk eller juridisk person med en rettmessig 
interesse, etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4 beslutte 
å annullere beskyttelsen av en opprinnelsesbetegnelse eller 
en geografisk betegnelse dersom vilkårene i den tilsvarende 
produktspesifikasjonen ikke lenger er oppfylt.

Artikkel 118f-118i får tilsvarende anvendelse.

Artikkel 118s

Eksisterende beskyttede vinbetegnelser

1.  Vinbetegnelser som er beskyttet i samsvar med 
artikkel 51 og 54 i rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 og 
artikkel 28 i kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002 
av 29. april 2002 om fastsettelse av nærmere regler for 
gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 med 
hensyn til beskrivelse av, betegnelse på, presentasjon av og 
beskyttelse av visse vinprodukter(*****), skal automatisk 
beskyttes i henhold til denne forordning. Kommisjonen 
skal oppføre dem i registeret omhandlet i artikkel 118n i 
denne forordning.

2.  Når det gjelder de eksisterende beskyttede 
vinbetegnelsene nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene 
oversende Kommisjonen

a)  den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 118c 
nr. 1,

b)  den nasjonale beslutningen om godkjenning.

3.  Vinbetegnelser omhandlet i nr. 1 som det ikke 
er innsendt opplysninger om som nevnt i nr. 2 innen 
31. desember 2011, skal miste beskyttelsen i henhold til 
denne forordning. Kommisjonen skal treffe tilsvarende 
formelle tiltak for å fjerne slike betegnelser fra registeret 
omhandlet i artikkel 118n.

4.  Artikkel 118r får ikke anvendelse på de eksisterende 
beskyttede vinbetegnelsene som er nevnt i nr. 1.

Kommisjonen kan, på eget initiativ og etter framgangsmåten 
i artikkel 195 nr. 4, inntil 31. desember 2014 treffe 
beslutning om å annullere beskyttelsen av de eksisterende 
beskyttede vinbetegnelsene omhandlet i nr. 1 dersom de 
ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 118b.

Artikkel 118t

Avgifter

Medlemsstatene kan innkreve et gebyr til dekning av 
sine kostnader, herunder kostnader påløpt i forbindelse 
med behandling av søknader om beskyttelse, innsigelser, 
søknader om endringer og anmodninger om annullering i 
henhold til dette underavsnitt.

Underavsnitt II

Tradisjonelle betegnelser

Artikkel 118u

Definisjoner

1.  Med «tradisjonell betegnelse» menes en betegnelse 
som tradisjonelt brukes i medlemsstatene for produkter 
nevnt i artikkel 118a nr. 1 for å angi

a)  at produktet har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse 
eller en beskyttet geografisk betegnelse i henhold til 
fellesskapsregelverket eller nasjonal lovgivning,

b)  produksjons- eller modningsmetoden, kvalitet, farge, 
type sted eller en bestemt hendelse knyttet til historien til 
produktet som har en beskyttet opprinnelsesbetegnelse 
eller en beskyttet geografisk betegnelse.
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2.  Tradisjonelle betegnelser skal anerkjennes, defineres 
og beskyttes av Kommisjonen.

Artikkel 118v

Beskyttelse

1.  En beskyttet tradisjonell betegnelse kan brukes bare 
på et produkt som er produsert i samsvar med definisjonen 
i artikkel 118u nr. 1.

Tradisjonelle betegnelser skal beskyttes mot ulovlig bruk.

Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å hindre 
ulovlig bruk av beskyttede tradisjonelle betegnelser.

2.  Tradisjonelle betegnelser skal ikke bli generiske i 
Fellesskapet.

Avsnitt Ib

Merking og presentasjon i vinsektoren

Artikkel 118w

Definisjon

I dette avsnitt menes med:

a) «merking» ord, opplysninger, varemerker eller -navn, 
bilder eller symboler som er påført emballasje, 
dokumenter, skilter, etiketter, halsetiketter eller krager 
som følger eller som viser til et produkt,

b) «presentasjon» enhver opplysning som formidles 
til forbrukerne ved hjelp av det berørte produkts 
emballasje, herunder formen på og typen av flasker.

Artikkel 118x

Anvendelse av overgripende bestemmelser

Når ikke annet er fastsatt i denne forordning, får direktiv 
89/104/EØF, rådsdirektiv 89/396/EØF av 14. juni 1989 
om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt 
næringsmiddelparti(******), europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 
medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon 
av samt reklamering for næringsmidler(*******) og 
direktiv 2007/45/EF av 5. september 2007 om fastsettelse 
av bestemmelser om nominelle mengder for ferdigpakkede 
varer(********) anvendelse på merking og presentasjon 
av produkter som faller inn under deres virkeområde.

Artikkel 118y

Obligatoriske opplysninger

1.  Merking og presentasjon av produktene nevnt 
i nr. 1–11, 13, 15 og 16 i vedlegg XIb som omsettes i 
Fellesskapet eller er beregnet på eksport, skal inneholde 
følgende obligatoriske opplysninger:

a)  kategorien vinprodukter i samsvar med vedlegg XIb,

b)  for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse:

i)  uttrykket «beskyttet opprinnelsesbetegnelse» eller 
«beskyttet geografisk betegnelse», og

ii)  navnet på den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 
eller den beskyttede geografiske betegnelsen,

c)  sann alkoholstyrke i volumprosent,

d)  angivelse av herkomst,

e)  opplysning om tapperen eller, når det dreier seg om 
musserende vin, kullsyreimpregnert musserende vin, 
musserende kvalitetsvin eller musserende kvalitetsvin 
av aromatisk type, navnet på produsenten eller 
forhandleren,

f)  importøren, når det dreier seg om importerte viner, og

g)  når det dreier seg om musserende vin, kullsyre-
impregnert musserende vin, musserende kvalitetsvin 
eller musserende kvalitetsvin av aromatisk type, 
angivelse av sukkerinnholdet.

2.  Som unntak fra nr. 1 bokstav a) kan kategorien 
vinprodukt utelates for viner der etiketten angir navnet 
på en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse.

3.  Som unntak fra nr. 1 bokstav b) kan uttrykket 
«beskyttet opprinnelsesbetegnelse» eller «beskyttet 
geografisk betegnelse» utelates i følgende tilfeller:

a)  dersom en tradisjonell betegnelse som omhandlet i 
artikkel 118u nr. 1 bokstav a) er angitt på etiketten,
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b)  dersom, under særlige omstendigheter som skal 
fastsettes av Kommisjonen, navnet på den beskyttede 
opprinnelsesbetegnelsen eller den beskyttede 
geografiske betegnelsen er angitt på etiketten.

Artikkel 118z

Frivillige opplysninger

1.  Merkingen og presentasjonen av produktene nevnt 
i artikkel 118y nr. 1 kan inneholde følgende frivillige 
opplysninger:

a)  årgang,

b)  navnet på en eller flere druesorter,

c)  når det gjelder andre viner enn dem som er nevnt 
i artikkel 118y nr. 1 bokstav g), opplysninger om 
sukkerinnholdet,

d)  for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse, tradisjonelle 
betegnelser som nevnt i artikkel 118u nr. 1 bokstav b),

e)  fellesskapssymbolet for den beskyttede opprinnelses-
betegnelsen eller den beskyttede geografiske 
betegnelsen,

f)  visse produksjonsmetoder,

g)  for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse, navnet på en annen 
geografisk enhet som er mindre eller større enn det 
området som ligger til grunn for opprinnelsesbetegnelsen 
eller den geografiske betegnelsen.

2.  Uten at det berører artikkel 118j nr. 3, og i forbindelse 
med bruken av de opplysningene som angis i nr. 1 bokstav a) 
og b) for viner uten beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse,

a)  skal medlemsstatene innføre lover og forskrifter som 
sikrer framgangsmåter for sertifisering, godkjenning og 
kontroll som gir garanti for at de berørte opplysningene 
er riktige,

b)  kan medlemsstatene ut fra objektive kriterier som ikke 
innebærer forskjellsbehandling, og idet det tas behørig 
hensyn til like konkurransevilkår, for viner som er 
framstilt av druesorter på deres territorium, utarbeide 
lister over utelukkede druesorter, særlig dersom

i)  det er risiko for at forbrukerne villedes om vinens 
virkelige opprinnelse fordi en viss druesort utgjør 

en integrert del av en eksisterende beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse,

ii)  de berørte kontrollene ikke er kostnadseffektive 
fordi en viss druesort utgjør en svært liten del av 
medlemsstatens vindyrking,

c)  skal blandinger av viner fra forskjellige medlemsstater 
ikke medføre merking av druesorten eller druesortene 
med mindre de berørte medlemsstatene beslutter noe 
annet og sikrer de relevante framgangsmåtene for 
sertifisering, godkjenning og kontroll.

Artikkel 118za

Språk

1.  Obligatoriske og frivillige opplysninger som nevnt i 
artikkel 118y og 118z skal, når de uttrykkes i ord, angis på 
ett eller flere av Fellesskapets offisielle språk.

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal navnet på en beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk 
betegnelse eller en tradisjonell betegnelse som omhandlet 
i artikkel 118u nr. 1 bokstav a), være angitt på etiketten på 
det eller de språk som beskyttelsen gjelder for.

I tilfelle av beskyttede opprinnelsesbetegnelser eller 
beskyttede geografiske betegnelser eller særlige nasjonale 
betegnelser som staves med et annet alfabet enn det latinske, 
kan navnet også angis på ett eller flere av Fellesskapets 
offisielle språk.

Artikkel 118zb

Håndheving

Medlemsstatenes vedkommende myndigheter skal treffe 
tiltak for å sikre at et produkt nevnt i artikkel 118y nr. 1 som 
ikke er merket i samsvar med dette avsnitt, ikke bringes i 
omsetning, eller at produktet trekkes tilbake fra markedet.

____________
 (*) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16
 (**) EFT L 40 av 11.2.1989, s.1
 (***) EFT L 11 av 14.1.1994, s.1
 (****) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1
 (*****) EFT L 118 av 4.5.2002, s. 1
 (******) EFT L 186 av 30.6.1989, s. 21
 (*******) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29
 (********) EUT L 247 av 21.9.2007, s. 17
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12.  I del II avdeling II kapittel I skal nytt avsnitt IIa lyde:

«Avsnitt IIa

Produksjonsregler i vinsektoren

Underavsnitt I

Druesorter

Artikkel 120a

Klassifisering av druesorter

1.  De produktene som er oppført i vedlegg XIb, og som 
produseres i Fellesskapet, skal framstilles av druesorter 
som kan klassifiseres i henhold til nr. 2.

2.  Med forbehold for nr. 3 skal medlemsstatene 
klassifisere hvilke druesorter til vinframstilling som 
kan plantes, gjenplantes eller podes på deres respektive 
territorier.

Medlemsstatene kan klassifisere bare druesorter som 
oppfyller følgende vilkår:

a)  den berørte sort skal tilhøre arten Vitis vinifera eller 
komme fra en krysning mellom den arten og andre arter 
av slekten Vitis,

b)  sorten er ikke en av følgende: Noah, Othello, Isabelle, 
Jacquez, Clinton og Herbemont.

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

3.  Medlemsstater med en vinproduksjon som ikke 
overstiger 50 000 hektoliter per vinår, beregnet på grunnlag 
av gjennomsnittlig produksjon i de siste fem vinårene, skal 
unntas fra kravet om klassifisering i nr. 2.

I de medlemsstatene som er nevnt i første ledd, er det 
imidlertid bare druesorter som oppfyller vilkårene i nr. 2 
bokstav a) og b) som kan plantes, gjenplantes eller podes 
med henblikk på vinproduksjon.

4.  Som unntak fra nr. 2 første og annet ledd og nr. 3 
annet ledd skal planting, gjenplaning eller poding av 
følgende druesorter tillates for vitenskapelig forskning og i 
forsøksøyemed:

a)  druesorter som ikke er klassifisert av medlemsstatene 
nevnt i nr. 2,

b)  druesorter som ikke er i samsvar med nr. 2 bokstav a) 
og b), med hensyn til medlemsstatene nevnt i nr. 3.

5.  Arealer som er beplantet med druesorter til 
vinframstilling i strid med nr. 2, 3 og 4, skal ryddes.

Det er imidlertid ingen plikt til å rydde slike arealer 
dersom det som produseres, utelukkende er beregnet på 
vindyrkerens eget konsum.

6.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 
kontrollere at produsentene overholder nr. 2-5.

Underavsnitt II

Ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner

Artikkel 120b

Virkeområde

Dette underavsnitt gjelder de tillatte ønologiske 
framstillingsmåtene og de gjeldende restriksjonene for 
produksjon og omsetning av produkter i vinsektoren 
samt framgangsmåten for å treffe beslutninger om disse 
framgangsmåtene og restriksjonene.

Artikkel 120c

Ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner

1.  Ved framstilling og oppbevaring i Fellesskapet av 
produkter i vinsektoren skal det brukes bare ønologiske 
framstillingsmåter som er tillatt i henhold til Fellesskapets 
regelverk som fastsatt i vedlegg XVa eller i samsvar med 
artikkel 120d og 120e.

Første ledd får ikke anvendelse på

a)  drueråsaft og konsentrert drueråsaft,

b)  druemost og konsentrert druemost beregnet på 
framstilling av drueråsaft.

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

3.  Produkter i vinsektoren skal framstilles i Fellesskapet 
i samsvar med de relevante restriksjonene fastsatt i 
vedlegg XVb.
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4.  Produkter som omfattes av denne forordning, som 
har vært gjenstand for ønologiske framstillingsmåter som 
ikke er tillatt på fellesskapsplan, eller eventuelt på nasjonalt 
plan, eller som ikke overholder restriksjonene fastsatt i 
vedlegg XVb, skal ikke omsettes i Fellesskapet.

Artikkel 120d

Strengere regler fastsatt av medlemsstatene

Medlemsstatene kan begrense eller utelukke anvendelse av 
visse ønologiske framstillingsmåter og innføre strengere 
restriksjoner, som er tillatt i henhold til Fellesskapets 
regelverk, for viner som framstilles på deres territorium, for 
bedre å bevare de vesentlige kjennetegnene for viner med 
beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk 
betegnelse og for musserende viner og sterkviner.

Medlemsstatene skal meddele disse begrensningene, 
utelukkelsene og restriksjonene til Kommisjonen, som skal 
underrette de andre medlemsstatene om dem.

Artikkel 120e

Tillatelse til ønologiske framstillingsmåter og 
restriksjoner

1.  Bortsett fra de ønologiske framstillingsmåtene 
som gjelder anriking, syrning og avsyrning som fastsatt 
i vedlegg XVa for de særskilte produktene som omfattes 
av samme vedlegg, samt restriksjonene oppført i 
vedlegg XVb, skal Kommisjonen treffe beslutning om 
tillatelse til ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner 
for produksjon og oppbevaring av produkter i vinsektoren 
etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

2.  Medlemsstatene kan tillate anvendelse 
i forsøksøyemed av ikke-tillatte ønologiske 
framstillingsmåter på vilkår som Kommisjonen skal 
fastsette etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

Artikkel 120f

Kriterier for tillatelse

Når Kommisjonen gir tillatelse til ønologiske 
framstillingsmåter etter framgangsmåten i artikkel 195 
nr. 4, skal den

a)  ta utgangspunkt i de ønologiske framstillingsmåtene 
som er anbefalt og offentliggjort av Den internasjonale 
vinorganisasjon (OIV), og i resultatene av anvendelsen 
av ønologiske framstillingsmåter som ennå ikke er 
tillatt, i forsøksøyemed,

b)  ta hensyn til vern av menneskers helse,

c)  ta hensyn til den mulige risiko for at forbrukerne villedes 
på grunn av etablerte forventninger og oppfatninger, og 
i den forbindelse undersøke hvilke informasjonstiltak 
som finnes og kan gjennomføres for å unngå slik risiko,

d)  gi mulighet til å bevare vinens naturlige og vesentlige 
kjennetegn og unngå en gjennomgripende endring av 
det berørte produktets sammensetning,

e)  sikre et akseptabelt minstenivå for miljøvern,

f)  overholde de alminnelige reglene for ønologiske 
framstillingsmåter og restriksjoner fastsatt i henholdsvis 
vedlegg XVa og XVb.

Artikkel 120g

Analysemetoder

De analysemetodene som skal anvendes for å bestemme 
sammensetningen av produktene i vinsektoren, og de 
reglene som gjør det mulig å fastslå om disse produktene 
har gjennomgått behandling som er i strid med de tillatte 
ønologiske framstillingsmåtene, skal være de metodene og 
reglene som er anbefalt og offentliggjort av OIV.

Dersom det ikke finnes metoder og regler som er anbefalt og 
offentliggjort av OIV, skal Kommisjonen vedta tilsvarende 
metoder og regler etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

I påvente av vedtakelsen av slike regler anvendes 
de metodene og reglene som er tillatt i den berørte 
medlemsstat.»

13.  I artikkel 121 gjøres følgende endringer:

a)  I nr. 1 skal ny bokstav k), l) og m) lyde:

«k)  regler for opprinnelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser som er nevnt i avsnitt Ia underavsnitt I, 
særlig unntakene fra reglene og kravene fastsatt i 
nevnte underavsnitt,

i)  når det gjelder søknader om beskyttelse 
av opprinnelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser som ikke er ferdigbehandlet,

ii)  når det gjelder framstilling av visse viner 
med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller 
beskyttet geografisk betegnelse i et geografisk 
område i nærheten av det geografiske området 
der druene har sin opprinnelse,
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iii)  når det gjelder tradisjonelle produksjons-
metoder for visse viner med beskyttet opp-
rinnelsesbetegnelse,

l)  regler for tradisjonelle betegnelser som er 
omhandlet i avsnitt Ia underavsnitt II, særlig om

i)  framgangsmåten for å gi beskyttelse,

ii)  det spesifikke beskyttelsesnivå,

m)  regler for merking og presentasjon som er 
omhandlet i avsnitt Ib, særlig

i)  nærmere bestemmelser om angivelsen av det 
berørte produkts herkomst,

ii)  vilkårene for anvendelsen av de frivillige 
opplysningene i artikkel 118z,

iii)  særlige krav i forbindelse med opplysningene 
om årgang og druesort på etikettene som nevnt 
i artikkel 118z nr. 2,

iv)  ytterligere unntak utover dem som er angitt i 
artikkel 118y nr. 2, som gjør det mulig å utelate 
henvisningen til kategorien vinprodukt,

v)  regler for den beskyttelse som skal gis i 
forbindelse med presentasjonen av et visst 
produkt.

b)  Følgende ledd tilføyes:

«De tiltak som er nødvendige for gjennomføring av 
bestemmelsene om ønologiske framstillingsmåter og 
restriksjoner fastsatt i avsnitt IIa underavsnitt II og 
vedlegg XVa og XVb, skal vedtas av Kommisjonen 
etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4, med mindre 
noe annet er fastsatt i disse vedleggene.

Tiltakene nevnt i nr. 3 kan særlig omfatte

a)  bestemmelser om at Fellesskapets ønologiske 
framstillingsmåter oppført i vedlegg IV til 
forordning (EF) nr. 1493/1999 skal anses som 
tillatte ønologiske framstillingsmåter,

b)  tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
restriksjoner, herunder anriking, syrning og 
avsyrning, for musserende viner, musserende 
kvalitetsviner og musserende kvalitetsviner av 
aromatisk type,

c)  tillatte ønologiske framstillingsmåter og 
restriksjoner for sterkviner,

d) bestemmelser om blanding og sammenstikning 
av most og vin, med forbehold for avsnitt C i 
vedlegg XVb,

e)  spesifikasjoner for renheten og identiteten til stoffene 
som brukes ved ønologiske framstillingsmåter, 
dersom det ikke finnes fellesskapsbestemmelser på 
området,

f)  administrative regler for anvendelsen av de tillatte 
ønologiske framstillingsmåtene,

g)  vilkårene for oppbevaring, omsetning og bruk av 
produkter som ikke er i samsvar med artikkel 120c, 
og eventuelle unntak fra kravene i nevnte artikkel 
samt fastsettelse av kriterier som i enkelttilfeller 
gjør det mulig å unngå overdreven strenghet,

h)  på hvilke vilkår medlemsstatene kan tillate 
oppbevaring, omsetning og bruk a produkter 
som ikke er i samsvar med avsnitt IIa 
underavsnitt II, utenom artikkel 120c, eller 
med gjennomføringsbestemmelsene for nevnte 
underavsnitt.»

14.  I artikkel 122 tilføyes følgende ledd:

«Medlemsstatene kan, når det gjelder vinsektoren, på 
samme vilkår som fastsatt i første ledd bokstav b) og 
c) anerkjenne produsentorganisasjoner som anvender 
vedtekter som pålegger medlemmene å

a)  anvende de reglene som produsentorganisasjonene 
har vedtatt for produksjonsrapportering, produksjon, 
omsetning og miljøvern,

b)  gi produsentorganisasjonen de opplysningene den 
ønsker for statistikkformål, særlig om dyrkingsområder 
og markedsutvikling,

c)  betale bøter for overtredelse av vedtektsbestemte 
forpliktelser.
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 Følgende særlige mål i henhold til nr. 1 bokstav c) kan 
søkes nådd i vinsektoren:

a)  fremme og yte faglig bistand til bruk av miljøvennlige 
dyrkings- og produksjonsmetoder,

b)  fremme initiativer med hensyn til forvaltning av 
biprodukter fra vinframstilling og avfallshåndtering, 
særlig for å verne kvaliteten på vann, jord og landskap, 
samt bevare og/eller fremme det biologiske mangfoldet,

c)  forske i bærekraftige produksjonsmetoder og 
bærekraftig markedsutvikling,

d)  bidra til gjennomføring av støtteprogrammer som 
nevnt i del II avdeling I kapittel IV avsnitt IVb.»

15.  I artikkel 123 nr. 3 gjøres følgende endringer:

a)  Innledende tekst og bokstav a) og b) skal lyde:

 «Utover det som står i nr. 1, skal medlemsstatene, 
når det gjelder frukt- og grønnsakssektoren, og de 
kan, når det gjelder vinsektoren, også anerkjenne 
bransjeorganisasjoner som

a)  består av representanter for økonomisk virksomhet 
som er knyttet til produksjon av, handel med eller 
bearbeiding av produkter fra sektorene angitt i den 
innledende teksten,

b)  er opprettet på initiativ fra alle eller noen av 
representantene nevnt i bokstav a).»

b)  I bokstav c) gjøres følgende endringer:

i)  Innledende tekst skal lyde:

 «gjennomfører ett, og i frukt- og grønnsakssektoren, 
to eller flere av følgende tiltak i en eller flere 
regioner i Fellesskapet, idet det tas hensyn til 
forbrukernes interesser og, uten at det påvirker 
andre sektorer, idet det i vinsektoren tas hensyn til 
folkehelsen og forbrukernes interesser:».

ii)  Punkt ii) skal lyde:

«ii)  medvirke til bedre å samordne den måten 
frukt- og grønnsaksprodukter og vinprodukter 
bringes i omsetning på, særlig gjennom 
forskning og markedsundersøkelser,».

iii)  Punkt iv) skal lyde:

«iv)  bedre utnyttelse av frukt- og 
grønnsaksproduktenes potensial og 
produksjonspotensialet i vinsektoren,».

iv)  Punkt vii) og viii) skal lyde:

«vii)  utvikling av metoder og redskaper for å 
bedre produktkvaliteten i alle produksjons- 
og omsetningsledd, og når det gjelder 
vinsektoren, vinframstillingsleddet,

viii)  bedre utnyttelse av økologisk landbruks 
potensial og beskyttelse og fremming av 
slikt landbruk samt opprinnelsesbetegnelser, 
kvalitetsmerking og geografiske betegnelser.»

v)  Punkt x) skal lyde:

«x)  når det gjelder frukt- og grønnsakssektoren, 
fastsette strengere regler enn fellesskapsreglene 
eller de nasjonale reglene med hensyn til 
produksjons- og omsetningsreglene angitt i 
nr. 2 og 3 i vedlegg XVIa.»

vi)  Nytt punkt xi) skal lyde:

«xi)  når det gjelder vinsektoren:

– informasjon om særlige egenskaper ved 
vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse 
eller beskyttet geografisk betegnelse,

– oppmuntring til moderat og ansvarlig 
forbruk av vin og informasjon om 
de skadelige virkningene av farlige 
forbruksmønstre,

– salgsfremmende tiltak for vin, særlig i 
tredjestater.»
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16.  I del II avdeling II kapittel II skal nytt avsnitt Ib lyde:

«Avsnitt Ib

Regler for produsent- og bransjeorganisasjoner 
i vinsektoren

Artikkel 125o

Anerkjennelse

1.  Medlemsstatene kan anerkjenne produsent- og 
bransjeorganisasjoner som har inngitt søknad om 
anerkjennelse til den berørte medlemsstat, og søknaden 
inneholder bevis for at organisasjonen

a)  når det gjelder produsentorganisasjoner,

i)  oppfyller kravene fastsatt i artikkel 122,

ii)  har et minste antall medlemmer, som skal fastsettes 
av den berørte medlemsstat,

iii)  i det området der den driver sin virksomhet, dekker 
en minste mengde produksjon som er egnet til 
omsetning, som skal fastsettes av den berørte 
medlemsstat,

iv)  kan utøve sin virksomhet på riktig måte, både over 
et lengre tidsrom og med hensyn til effektivitet og 
konsentrasjon av tilbudet,

v)  gjør det praktisk mulig for sine medlemmer å oppnå 
nødvendig faglig bistand til å bruke miljøvennlige 
dyrkingsmetoder,

b)  når det gjelder bransjeorganisasjoner,

i)  oppfyller kravene fastsatt i artikkel 123 nr. 3,

ii)  utøver sin virksomhet i en eller flere regioner 
innenfor det berørte territoriet,

iii)  representerer en betydelig del av produksjonen av, 
eller handelen med, produkter som er omfattet av 
denne forordning,

iv)  ikke driver virksomhet innenfor produksjon, 
bearbeiding eller omsetning av produkter fra 
vinsektoren.

2.  Produsentorganisasjoner som er anerkjent i samsvar 
med forordning (EF) nr. 1493/1999, skal anses som 
anerkjente produsentorganisasjoner i henhold til denne 
artikkel.

Organisasjoner som oppfyller kriteriene i artikkel 123 
nr. 3 og nr. 1 bokstav b) i denne artikkel, og som er 
anerkjent av medlemsstatene, skal anses som anerkjente 
bransjeorganisasjoner i henhold til disse bestemmelsene.

3.  Artikkel 125b nr. 2 og 125k nr. 3 får tilsvarende 
anvendelse på produsent- og bransjeorganisasjoner i 
vinsektoren. Imidlertid skal

a)  de periodene som er omhandlet i artikkel 125b nr. 2 
bokstav a) og 125k nr. 3 bokstav c, være på fire 
måneder,

b)  de søknadene om anerkjennelse som er omhandlet i 
artikkel 125b nr. 2 bokstav a) og 125k nr. 3 bokstav c), 
skal inngis til den medlemsstat der organisasjonen har 
sitt hovedkontor,

c)  den årlige meldingen som er omhandlet i artikkel 125b 
nr. 2 bokstav c) og 125k nr. 3 bokstav d), skal avgis 
senest 1. mars hvert år.»

17.  I artikkel 129 skal annet punktum lyde:

«Den tollnomenklaturen som følger av anvendelsen 
av denne forordning, herunder eventuelt definisjonene 
i vedlegg III og vedlegg XIb, skal inngå i den felles 
tolltariff.»

18.  I artikkel 130 nr. 1 skal ny bokstav ga) lyde:

«(ga) vin,».

19.  Ny artikkel 133a skal lyde:

«Artikkel 133a

Særlig sikkerhet i vinsektoren

1.  For drueråsaft og druemost som hører under KN-
kode 2009 61, 2009 69 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 av Kommisjonen, 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.
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Dersom inntaksprisen for det berørte partiet ikke oppgis, 
er anvendelsen av den felles tolltariff avhengig av den 
faste importverdien eller av de relevante bestemmelsene 
i tollregelverket, på vilkår som skal fastsettes av 
Kommisjonen.

2.  Dersom Rådet gir unntak i henhold til avsnitt B.5 
eller C i vedlegg XVb for importerte produkter, skal 
importørene stille en sikkerhet for disse produktene hos 
de utpekte tollmyndighetene på tidspunktet for frigivelse 
for fri omsetning. Sikkerheten skal frigis når importøren 
har framlagt for tollmyndighetene i den medlemsstat 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.»

20.  I artikkel 141 nr. 1 skal innledende tekst lyde:

 «En tilleggstoll etter tollsatsen fastsatt i artikkel 135-140a 
skal pålegges import av ett eller flere produkter fra 
sektorene for korn, ris, sukker, frukt og grønnsaker, 
bearbeidet frukt og bearbeidede grønnsaker, storfekjøtt, 
melk og melkeprodukter, svinekjøtt, saue- og geitekjøtt, 
egg, fjørfe og bananer samt drueråsaft og druemost, for å 
hindre skadelige virkninger for fellesskapsmarkedet som 
følge av import av disse produktene, dersom».

21.  I del III kapittel II avsnitt IV skal nytt underavsnitt V lyde:

«Underavsnitt V

Særlige bestemmelser om import av vin

Artikkel 158a

Særlige importkrav for vin

1.  Når ikke annet er fastsatt, særlig i avtaler inngått i 
henhold til artikkel 300 i traktaten, får bestemmelsene om 
opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser og om 
merking fastsatt i del II avdeling II kapittel I avsnitt Ia 
underavsnitt I samt artikkel 113d nr. 1 i denne forordning 
anvendelse på produkter som hører under KN-kode 2009 
61, 2009 69 og 2204, som importeres til Fellesskapet.

2.  Når ikke annet er fastsatt i avtaler inngått i henhold 
til artikkel 300 i traktaten, skal produktene nevnt i nr. 1 
i denne artikkel framstilles i henhold til ønologiske 
framstillingsmåter anbefalt og offentliggjort av OIV eller 

godkjent av Fellesskapet i henhold til denne forordning og 
dens gjennomføringstiltak.

3.  Ved import av produktene nevnt i nr. 1 skal det 
framlegges

a)  en attest som godtgjør at bestemmelsene i nr. 1 og 2 
er oppfylt, som skal utstedes av en vedkommende 
myndighet som er oppført på en liste som skal 
offentliggjøres av Kommisjonen, i produktets 
opprinnelsesstat,

b)  en analyserapport utarbeidet av et organ eller en 
myndighet som er utpekt av produktets opprinnelsesstat, 
dersom produktet er beregnet på direkte konsum.

4.  Nærmere regler for gjennomføringen av denne 
artikkel skal vedtas av Kommisjonen.

22.  I artikkel 160 nr. 1 skal første ledd lyde:

 «Dersom fellesskapsmarkedet forstyrres eller trues av 
forstyrrelser på grunn av ordningen med innenlands 
bearbeiding, kan Kommisjonen på anmodning fra en 
medlemsstat eller på eget initiativ helt eller delvis oppheve 
bruken av ordningen med innenlands bearbeiding for 
produkter fra sektorene for korn, ris, sukker, olivenolje 
og bordoliven, frukt og grønnsaker, bearbeidet frukt 
og bearbeidede grønnsaker, vin, storfekjøtt, melk og 
melkeprodukter, svinekjøtt, saue- og geitekjøtt, egg, 
fjørfekjøtt og landbruksetanol.» Dersom Kommisjonen 
får en anmodning fra en medlemsstat, skal den treffe en 
beslutning innen fem virkedager etter at anmodningen er 
mottatt.»

23.  I artikkel 161 nr. 1 skal ny bokstav dc) lyde:

«dc) vin».

24.  I artikkel 174 nr. 1 skal første ledd lyde:

 «Dersom fellesskapsmarkedet forstyrres eller trues 
av forstyrrelser på grunn av ordningen med utenlands 
bearbeiding, kan Kommisjonen på anmodning fra en 
medlemsstat eller på eget initiativ helt eller delvis oppheve 
bruken av ordningen med utenlands bearbeiding for 
produkter fra sektorene for korn, ris, frukt og grønnsaker, 
bearbeidet frukt og bearbeidede grønnsaker, vin, storfekjøtt, 
svinekjøtt, saue- og geitekjøtt og fjørfekjøtt. Dersom 
Kommisjonen får en anmodning fra en medlemsstat, skal 
den treffe en beslutning innen fem virkedager etter at 
anmodningen er mottatt.»
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25.  Artikkel 175 skal lyde:

«Artikkel 175

Anvendelse av artikkel 81-86 i traktaten

 Når ikke annet er fastsatt i denne forordning, får traktatens 
artikkel 81-86 og deres gjennomføringsbestemmelser, 
med forbehold for artikkel 176-177 i denne forordning, 
anvendelse på alle avtaler, beslutninger og former for 
opptreden som er omhandlet i artikkel 81 nr. 1 og artikkel 82 
i traktaten, og som gjelder produksjon av eller handel med 
de produktene som er omfattet av denne forordning.»

26.  Artikkel 180 skal lyde:

«Artikkel 180

Anvendelse av artikkel 87, 88 og 89 i traktaten

 Artikkel 87, 88 og 89 i traktaten får anvendelse på 
produksjon av og handel med produktene nevnt i artikkel 1.

 Artikkel 87, 88 og 89 i traktaten får imidlertid ikke 
anvendelse på betalinger i henhold til artikkel 44-48, 
102, 102a, 103, 103a, 103b, 103e, 103ga, 104, 105, 
182 og 182a, del II avdeling I kapittel III avsnitt IVa 
underavsnitt III og del II avdeling I kapittel IV avsnitt IVb 
i denne forordning, som medlemsstatene foretar i samsvar 
med denne forordning. Med hensyn til artikkel 103n nr. 4 
er det imidlertid bare artikkel 88 i traktaten som ikke får 
anvendelse.»

27.  I del IV kapittel II skal ny artikkel 182a lyde:

«Artikkel 182a

Nasjonal støtte til krisedestillasjon av vin

1.  Fra 1. august 2012 kan medlemsstatene gi nasjonal 
støtte til vinprodusenter til frivillig eller obligatorisk 
destillasjon av vin i begrunnede krisetilfeller.

2.  Den støtten som er nevnt i nr. 1, skal stå i forhold til 
målet og gjøre det mulig å løse krisen.

3.  Det samlede tilgjengelige beløpet et visst år for slik 
støtte i en medlemsstat skal ikke overstige 15 % av de 
samlede tilgjengelige midlene per medlemsstat fastsatt i 
vedlegg Xb for det berørte året.

4.  Medlemsstater som ønsker å benytte støtten 
nevnt i nr. 1, skal avgi en behørig begrunnet melding til 
Kommisjonen. Kommisjonen skal avgjøre om tiltaket 
godkjennes og støtten kan tildeles.

5.  Alkoholen fra destillasjonen nevnt i nr. 1 skal brukes 
utelukkende til industri- eller energiformål for å unngå 
konkurransevridning.

6.  Nærmere regler for gjennomføringen av denne 
artikkel kan vedtas av Kommisjonen.»

28.  I artikkel 184 skal nytt nr. 7 og 8 lyde:

«7.  innen 31. desember 2011 framlegge for Europa-
parlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen 
av de salgsfremmende tiltakene i vinsektoren 
omhandlet i artikkel 103p,

8.  innen 2012 framlegge en rapport om vinsektoren, der 
det særlig tas hensyn til de erfaringene som er gjort 
med gjennomføringen av reformen.»

29. Ny artikkel 185a-185d skal lyde:

«Artikkel 185a

Vingårdsregister og fortegnelse

1.  Medlemsstatene skal føre et vingårdsregister med 
ajourførte opplysninger om produksjonspotensialet.

2.  Medlemsstater der det samlede vindyrkingsarealet 
med druesorter som kan klassifiseres i henhold til 
artikkel 120a nr. 2, er mindre enn 500 hektar, skal ikke 
være omfattet av plikten fastsatt i nr. 1.

3.  Medlemsstater som i henhold til artikkel 103q 
innlemmer tiltaket «omstrukturering og omlegging av 
vingårder» i sine støtteprogrammer, skal innen 1. mars hvert 
år oversende Kommisjonen en ajourført fortegnelse over 
sitt produksjonspotensial på grunnlag av vingårdsregisteret.

4.  Nærmere regler for vingårdsregisteret og fortegnelsen 
skal fastsettes av Kommisjonen, særlig med hensyn til bruk 
av dem til overvåking og kontroll av produksjonspotensialet 
og måling av arealer.

Etter 1. januar 2016, kan Kommisjonen når som helst 
beslutte at nr. 1–3 ikke lenger får anvendelse.

Artikkel 185b

Obligatoriske angivelser i vinsektoren

1.  Produsenter av druer til vinframstilling og produsenter 
av most og vin skal hvert år angi til vedkommende 
nasjonale myndigheter de mengder som ble produsert ved 
siste innhøsting.

2.  Medlemsstatene kan kreve at forhandlere av druer 
til vinframstilling hvert år angir de mengder fra siste 
innhøsting som ble omsatt.
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3.  Produsenter av most og vin og andre forhandlere enn 
detaljister skal hvert år angi til vedkommende nasjonale 
myndigheter de mengder most og vin som de oppbevarer, 
uansett om disse mengdene stammer fra inneværende eller 
tidligere års innhøsting. Most og vin som er importert fra 
tredjestater, skal angis særskilt.

4.  Kommisjonen kan fastsette gjennomførings-
bestemmelser for denne artikkel og særlig bestemmelser om 
sanksjoner som skal anvendes ved manglende overholdelse 
av opplysningskravene.

Artikkel 185c

Følgedokumenter og register i vinsektoren

1.  Produktene i vinsektoren skal bringes i omsetning 
innenfor Fellesskapet bare dersom de følges av et dokument 
kontrollert av myndighetene.

2.  Fysiske eller juridiske personer eller sammen-
slutninger av personer som i forbindelse med utøvelsen 
av sitt yrke oppbevarer produkter fra vinsektoren, særlig 
produsenter, tappere og bearbeidere samt forhandlere, som 
skal fastsettes av Kommisjonen, skal føre inngangs- og 
utgangsregistre for disse produktene.

3.  Nærmere regler for gjennomføringen av denne 
artikkel kan vedtas av Kommisjonen.

Artikkel 185d

Utpeking av ansvarlige nasjonale myndigheter i 
vinsektoren

1.  Uten at det berører andre bestemmelser i denne 
forordning om utpeking av vedkommende nasjonale 
myndigheter, skal medlemsstatene utpeke en eller flere 
myndigheter som skal ha ansvar for å kontrollere at 
fellesskapsbestemmelsene i vinsektoren overholdes. 
Medlemsstatene skal særlig utpeke laboratoriene som er 
bemyndiget til å foreta offisielle analyser i vinsektoren. De 
utpekte laboratoriene skal oppfylle alminnelige kriterier for 
prøvingslaboratoriers virksomhet som fastsatt i ISO/IEC 
17025.

2.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 
navn og adresse på myndighetene og laboratoriene nevnt i 
nr. 1. Kommisjonen skal uten bistand fra komiteen nevnt i 
artikkel 195 nr. 1 offentliggjøre disse opplysningene.»

30.  Ny artikkel 188a skal lyde:

«Artikkel 188a

Rapportering og vurdering i vinsektoren

1.  Når det gjelder ulovlig planting som har funnet 
sted etter 31. august 1998, som omhandlet i artikkel 85a, 
skal medlemsstatene innen 1. mars hvert år underrette 
Kommisjonen om arealer der det er plantet vinstokker uten 
tilsvarende plantingsrettighet etter 31. august 1998, og om 
arealer som er ryddet i samsvar med nr. 1 i nevnte artikkel.

2.  Når det gjelder obligatorisk legalisering av ulovlig 
planting som har funnet sted før 1. september 1998, som 
omhandlet i artikkel 85b, skal medlemsstatene innen 
1. mars hvert berørt år underrette Kommisjonen om

a)  arealer der det er plantet vinstokker uten tilsvarende 
plantingsrettighet før 1. september 1998,

b)  arealer som er legalisert i samsvar med nr. 1 i 
nevnte artikkel, gebyrene fastsatt i nevnte nummer 
samt den gjennomsnittlige regionale verdien av 
plantingsrettighetene nevnt i nr. 2 i nevnte artikkel.

Medlemsstatene skal, første gang innen 1. mars 2010, 
underrette Kommisjonen om de arealene som er ryddet i 
samsvar med artikkel 85b nr. 4 første ledd.

Utløpet av det midlertidige forbudet mot nyplanting 
31. desember 2015, i henhold til artikkel 85g nr. 1, berører 
ikke forpliktelsene fastsatt i dette nummer.

3.  Når det gjelder søknader om støtte i forbindelse med 
ryddingsordningen fastsatt i del II avdeling I kapittel III 
avsnitt IVa underavsnitt III, skal medlemsstatene innen 
1. mars hvert år underrette Kommisjonen om de søknadene 
som er godkjent, oppdelt etter regioner og avlingsintervaller, 
og det samlede beløp som er utbetalt i ryddingstilskudd i 
hver region.

For det foregående vinåret skal medlemsstatene innen 
1. desember hvert år underrette Kommisjonen om

a)  de ryddede arealene oppdelt etter regioner og 
avlingsintervaller,

b)  det samlede beløp som er utbetalt i ryddingstilskudd i 
hver region.

4.  Når det gjelder arealer som er unntatt fra 
ryddingsordningen i samsvar med artikkel 85u, skal de 
medlemsstatene som beslutter å benytte muligheten fastsatt 
i nr. 4-6 i nevnte artikkel, innen 1. august hvert år, med 
hensyn til de ryddingstiltak som skal anvendes, underrette 
Kommisjonen om
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a)  arealer som er utelukket,

b)  begrunnelsen for at de er utelukket i samsvar med 
artikkel 85u nr. 4 og 5.

5.  Medlemsstatene skal innen 1. mars hvert år og første 
gang innen 1. mars 2010 framlegge for Kommisjonen en 
rapport om gjennomføringen i det foregående regnskapsår 
av tiltakene fastsatt i deres støtteprogrammer omhandlet i 
del II avdeling I kapittel IV avsnitt IVb.

Rapportene skal inneholde en fortegnelse over og 
beskrivelse av de tiltak som har mottatt fellesskapsstøtte 
som ledd i støtteprogrammene, og skal særlig inneholde 
opplysninger om gjennomføringen av de salgsfremmende 
tiltakene omhandlet i artikkel 103p.

6.  Medlemsstatene skal innen 1. mars 2011 og igjen 
innen 1. mars 2014 framlegge for Kommisjonen en nytte- 
og kostnadsvurdering av støtteprogrammene og angi 
hvordan de kan gjøres mer effektive.

7.  Nærmere regler for gjennomføringen av denne 
artikkel skal vedtas av Kommisjonen.»

31. Ny artikkel 190a skal lyde:

«Artikkel 190a

Overføring av midler som er tilgjengelige i vinsektoren 
til utvikling av landdistriktene

1.  De beløpene som er fastsatt i nr. 2 på grunnlag av 
historiske utgifter i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999 
til intervensjonstiltak for å stabilisere landbruksmarkedene, 
som fastsatt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) 
nr. 1290/2005, skal være tilgjengelige som tilleggsmidler 
fra Fellesskapet til tiltak i vindyrkingsområder innenfor 
rammen av programmene for utvikling av landdistriktene 
som finansieres gjennom forordning (EF) nr. 1698/2005.

2.  Følgende beløp skal være tilgjengelige i de angitte 
kalenderårene:

– 2009: 40 660 000 euro,

– 2010: 82 110 000 euro,

– fra og med 2011: 122 610 000 euro.

3.  Beløpene i nr. 2 skal fordeles mellom medlemsstatene 
i samsvar med vedlegg Xc.»

32.  I artikkel 194 tilføyes følgende ledd:

 «Kommisjonen kan også fastsette bestemmelser om måling 
av arealer i vinsektoren for å sikre en ensartet anvendelse 
av fellesskapsbestemmelsene i denne forordning. 
Bestemmelsene kan særlig omhandle kontroller og regler 
for særlige finansielle framgangsmåter som er fastsatt for å 
forbedre kontrollene.»

33.  I del VI skal ny artikkel 194a lyde:

«Artikkel 194a

Forenlighet med det integrerte forvaltnings- og 
kontrollsystem

 Ved anvendelse av denne forordning i vinsektoren 
skal medlemsstatene sikre at de framgangsmåtene for 
forvaltning og kontroll som er omhandlet i artikkel 194 
første og tredje ledd, og som gjelder arealer, er forenlige 
med det integrerte forvaltnings- og kontrollsystemet med 
hensyn til

a)  den elektroniske databasen,

b)  systemet for identifisering av landbruksparseller 
omhandlet i artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 
1782/2003,

c)  den administrative kontrollen.

 Framgangsmåtene skal, problemfritt og uten konflikter, 
kunne virke sammen med eller gi mulighet for å utveksle 
data med det integrerte forvaltnings- og kontrollsystemet.»

34.  I artikkel 195 gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 1 skal lyde:

«1.  Kommisjonen skal bistås av Forvaltningskomiteen 
for den felles markedsordning for landbruksvarer 
(«Forvaltningskomiteen»).»

b)  Nr. 3 og 4 skal lyde:

«3.  Kommisjonen skal bistås av en forskriftskomité.

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 
1999/468/EF skal være tre måneder.»
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35.  Artikkel 196 skal lyde:

«Artikkel 196

Organisering av Forvaltningskomiteen

 Ved organiseringen av møtene i Forvaltningskomiteen 
nevnt i artikkel 195 nr. 1 skal det særlig tas hensyn til dens 
ansvarsområder, særegenheter ved de spørsmålene som skal 
behandles, og behovet for å trekke inn egnet sakkunnskap.»

36.  Ny artikkel 203b skal lyde:

«Artikkel 203b

Overgangsbestemmelser i vinsektoren

 Kommisjonen kan vedta tiltak for å lette overgangen 
fra ordningene i forordning (EF) nr. 1493/1999 og (EF) 
nr. 479/2008 til ordningene i denne forordning.»

37.  I vedleggene gjøres følgende endringer:

a)  Del IIIa, med samme ordlyd som i vedlegg I til denne 
forordning, innsettes i vedlegg III.

b)  Vedlegg Xb, Xc, Xd og Xe, med samme ordlyd som i 
vedlegg II til denne forordning, innsettes.

c)  Vedlegg XIb, med samme ordlyd som i vedlegg III til 
denne forordning, innsettes.

d)  Vedlegg XVa og XVb, med samme ordlyd som i 
vedlegg IV til denne forordning, innsettes.

e)  Nr. 47, med samme ordlyd som i vedlegg V til denne 
forordning, tilføyes i vedlegg XXII.

Artikkel 2

Endring av forordning (EF) nr. 1184/2006

Artikkel 1 i forordning (EF) nr. 1184/2006 skal lyde:

«Artikkel 1

I denne forordning fastsettes regler for anvendelsen av 
artikkel 81-86 og visse bestemmelser i artikkel 88 i traktaten 
i forbindelse med produksjon av eller handel med produktene 
oppført i vedlegg 1 til traktaten, med unntak av produktene 
som omfattes av rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 
22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 
for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse 
landbruksvarer (forordningen om en felles markeds- 
ordning)(*).

______________
(*) OJ L 299 av 16.11.2007, s. 1.»

Artikkel 3

Oppheving og fortsatt anvendelse i en overgangsperiode

1.  Forordning (EF) nr. 479/2008 oppheves, med forbehold 
for nr. 2.

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 
henvisninger til forordning (EF) nr. 1234/2007 og leses som 
angitt i sammenligningstabellene i vedlegg XXII til nevnte 
forordning.

2.  Artikkel 128 nr. 3 i forordning (EF) nr. 479/2008 får 
fortsatt anvendelse for de tiltak og på de vilkår som er fastsatt i 
nevnte forordning.

Artikkel 4

Ikrafttredelse

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

Den får anvendelse fra 1. august 2009.

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

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2009.

 For Rådet

 J. ŠEBESTA

 Formann

______
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VEDLEGG I

«DEL IIIa: Definisjoner for vinsektoren

Termer  som gje lder  v ins tokker

1. «Opprykking»: fullstendig fjerning av alle vinstokker på et vindyrkingsareal.

2. «Planting»: endelig utplanting av podede eller upodede vinstokker eller deler av vinstokker med henblikk på 
drueproduksjon eller anlegging av morrotstokker for vinplanter.

3. «Dobbeltpoding»: poding av en vinstokk som allerede har vært podet.

Termer  som gje lder  produkter

4. «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.

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

a)  har en sann alkoholstyrke på minst 12 vol % og høyst 15 vol %,

b)  framstilles ved at det i en ugjæret druemost med en naturlig alkoholstyrke på minst 8,5 vol %, som stammer 
utelukkende fra druesorter som kan klassifiseres i henhold til artikkel 120a nr. 2, tilsettes

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

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

6. «Drueråsaft» det flytende produkt som ikke er gjæret, men som er gjærbart, som

a)  framkommer ved behandlinger som gjør det egnet til å drikkes i ubearbeidet tilstand,

b)  framstilles av friske druer eller av druemost, eller ved rekonstituering. Når det framstilles ved rekonstituering, 
skal det gjøres av konsentrert druemost eller konsentrert drueråsaft.

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

7. «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 konsentrert drueråsaft som ikke overstiger 1 vol %, er tillatt.

8. «Vinberme»: den rest

a)  som legger seg i bunnen av beholderne med vin etter gjæringen eller under lagringen eller etter den tillatte 
behandlingen,

b)  som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av produktet nevnt i bokstav a),

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

d)  som framkommer ved filtrering eller sentrifugering av produktet nevnt i bokstav c).

9. «Pressrester av druer»: den gjærede eller ugjærede rest som framkommer ved pressing av friske druer.
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10. «Piquette»: det produkt som framkommer

a)  ved gjæring av ubehandlede pressrester av druer bløtgjort i vann, eller 

b)  ved utvasking i vann av gjærede pressrester av druer.

11. «Forskåret vin»: det produkt som

a)  har en sann alkoholstyrke på minst 18 vol % og høyst 24 vol %,

b)  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 på høyst 86 vol %, eller

c)  har et innhold av flyktig syre på høyst 1,5 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.

12. «Vinblanding»:

a)  druemosten,

b)  vinen eller

c)  blandingen av druemoster og/eller viner med ulike egenskaper, som skal brukes til å framstille en bestemt type 
musserende vin.

Alkohols tyrke

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

14. «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.

15. «Total alkoholstyrke i volumprosent»: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i volumprosent.

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

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

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

19. «Total alkoholstyrke i masse»: summen av sann og potensiell alkoholstyrke i masse.»

______
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VEDLEGG II

«VEDLEGG Xb

BUDSJETT FOR STØTTEPROGRAMMENE (SOM OMHANDLET I ARTIKKEL 103N NR. 1

(1 000 euro)

Budsjettår 2009 2010 2011 2012 2013 Fra 2014

BG 15 608 21 234 22 022 27 077 26 742 26 762

CZ 2 979 4 076 4 217 5 217 5 151 5 155

DE 22 891 30 963 32 190 39 341 38 867 38 895

EL 14 286 19 167 19 840 24 237 23 945 23 963

ES 213 820 284 219 279 038 358 000 352 774 353 081

FR 171 909 226 814 224 055 284 299 280 311 280 545

IT(*) 238 223 298 263 294 135 341 174 336 736 336 997

CY 2 749 3 704 3 801 4 689 4 643 4 646

LT 30 37 45 45 45 45

LU 344 467 485 595 587 588

HU 16 816 23 014 23 809 29 455 29 081 29 103

MT 232 318 329 407 401 402

AT 8 038 10 888 11 313 13 846 13 678 13 688

PT 37 802 51 627 53 457 65 989 65 160 65 208

RO 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100 42 100

SI 3 522 3 770 3 937 5 119 5 041 5 045

SK 2 938 4 022 4 160 5 147 5 082 5 085

UK 0 61 67 124 120 120

(*) De nasjonale øvre grensene i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1782/2003 for Italia som svarer til årene 2008, 2009 og 2010, 
reduseres med 20 millioner euro, og disse beløpene er tatt med i budsjettbeløpene for Italia for budsjettårene 2009, 2010 og 2011, 
som fastsatt i denne tabell.
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VEDLEGG Xc

BUDSJETTBEVILGNINGER TIL UTVIKLING AV LANDDISTRIKTER (SOM OMHANDLET I 
ARTIKKEL 190A NR. 3)

(1 000 euro)

Budsjettår 2009 2010 Fra 2011

BG — — —

CZ — — —

DE — — —

EL — — —

ES 15 491 30 950 46 441

FR 11 849 23 663 35 512

IT 13 160 26 287 39 447

CY — — —

LT — — —

LU — — —

HU — — —

MT — — —

AT — — —

PT — — —

RO — — —

SI — 1 050 1 050

SK — — —

UK 160 160 160
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VEDLEGG Xd

BUDSJETT FOR RYDDINGSORDNINGEN

Budsjettet for ryddingsordningen omhandlet i artikkel 85s nr. 3 skal

a)  for vinåret 2008/2009 (budsjettåret 2009) være 464 000 000 euro,

b)  for vinåret 2009/2010 (budsjettåret 2010) være 334 000 000 euro,

c)  for vinåret 2010/2011 (budsjettåret 2011) være 276 000 000 euro.

______
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VEDLEGG Xe

AREALER SOM MEDLEMSSTATENE KAN UTELUKKE FRA RYDDINGSORDNINGEN (SOM 
OMHANDLET I ARTIKKEL 85U NR. 1, 2 OG 5)

(hektar)

Medlemsstat Samlet 
vindyrkingsareal

Arealer omhandlet i 
artikkel 85u nr. 5

BG 135 760 4 073

CZ 19 081 572

DE 102 432 3 073

EL 69 907 2 097

ES 1 099 765 32 993

FR 879 859 26 396

IT 730 439 21 913

CY 15 023 451

LU 1 299 39

HU 85 260 2 558

MT 910 27

AT 50 681 1 520

PT 238 831 7 165

RO 178 101 5 343

SI 16 704 501

SK 21 531 646»
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VEDLEGG III

«VEDLEGG XIb

KATEGORIER VINPRODUKTER

1.  Vin

Med «vin» menes det produkt som framstilles utelukkende ved hel eller delvis alkoholgjæring av friske druer, enten de 
er knust eller ikke, eller av druemost.

Vin skal

a) etter de eventuelle prosessene angitt i avsnitt B i vedlegg XVa ha en sann alkoholstyrke på minst 8,5 vol %, 
forutsatt at denne vinen er framstilt utelukkende av druer høstet i vindyrkingssone A og B omhandlet i tillegget til 
dette vedlegg, og ikke under 9 vol % for de andre vindyrkingssonene,

b)  som unntak fra den nedre grensen for sann alkoholstyrke som ellers gjelder, dersom den har beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, uansett om prosessene angitt i avsnitt B i vedlegg XVa 
er fulgt, ha en alkoholstyrke på minst 4,5 vol %,

c)  ha en total alkoholstyrke på høyst 15 vol %. Som unntak kan imidlertid

– den øvre grensen for den totale alkoholstyrken nå opptil 20 vol % for viner som er framstilt uten anriking, fra 
visse vindyrkingsområder i Fellesskapet, som fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 
nr. 4,

– den øvre grensen for total alkoholstyrke overstige 15 vol % for viner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse, 
som er framstilt uten anriking,

d)  med forbehold for unntak som fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4, ha et totalt 
syreinnhold på minst 3,5 gram per liter, uttrykt i vinsyre, dvs. 46,6 milliekvivalenter per liter.

«Retsina» er vin 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»-vin på de vilkår som 
er fastsatt i gjeldende gresk lovgivning.

Som unntak fra bokstav b) anses «Tokaji eszencia» og «Tokajská esencia» som vin.

2.  Ung, ikke ferdiggjæret vin

Med «ung, ikke ferdiggjæret vin» menes vin der alkoholgjæringen ennå ikke er ferdig, og der bermen ennå ikke er 
utskilt.

3.  Sterkvin

Med «sterkvin» menes det produkt

a)  som har en sann alkoholstyrke på minst 15 vol % og høyst 22 vol %,

b)  som har en total alkoholstyrke på minst 17,5 vol %, med unntak for visse sterkviner med en opprinnelsesbetegnelse 
eller en geografisk betegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 195 nr. 4,

c)  som er framstilt av

– druemost i gjæring,

– vin,

– en blanding av ovennevnte produkter, eller

– druemost eller en blanding av druemost og vin når det gjelder visse sterkviner med beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse, som fastsettes av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4,
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d)  som har en opprinnelig naturlig alkoholstyrke på minst 12 vol %, med unntak for visse sterkviner med en 
opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas av Kommisjonen 
etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4,

e)  og ved tilsetting

i)  alene eller blandet

– av nøytral vinalkohol, herunder alkohol framstilt ved destillasjon av rosiner, som har en sann alkoholstyrke 
på minst 96 vol %,

– av vindestillat eller destillat av rosiner, som har en sann alkoholstyrke 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 bokstav e) i) med en druemost nevnt i bokstav c) første og fjerde 
strekpunkt,

f)  som, som unntak fra bokstav e), når det gjelder sterkviner med beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet 
geografisk betegnelse som er oppført på en liste som skal vedtas av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 195 nr. 4, er tilsatt

i)  ett av produktene nevnt i bokstav e) i), hver for seg eller blandet,

ii)  ett eller flere av følgende produkter:

– vinalkohol eller alkohol av rosiner, med en sann alkoholstyrke på minst 95 vol % og høyst 96 vol %,

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

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

iii)  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 bokstav f) ii) med en druemost nevnt i bokstav c) første og fjerde 
strekpunkt.

4.  Musserende vin

Med «musserende vin» menes det produkt

a)  som er framstilt ved hjelp av første- eller annengangsgjæring av

– friske druer,

– druemost, eller

– vin,
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b)  som, når beholderen åpnes, avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen,

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid i 
oppløsning, og

d)  for hvilken den totale alkoholstyrken i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende viner ikke skal være 
lavere enn 8,5 vol %.

5.  Musserende kvalitetsvin

Med «musserende kvalitetsvin» menes det produkt

a)  som er framstilt ved hjelp av første- eller annengangsgjæring av

– friske druer,

– druemost, eller

– vin,

b)  som, når beholderen åpnes, avgir karbondioksid som utelukkende stammer fra gjæringen,

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3,5 bar som skyldes karbondioksid 
i oppløsning, og

d)  for hvilken den totale alkoholstyrken i vinblandinger beregnet på framstilling av musserende viner ikke skal være 
lavere enn 9 vol %.

6.  Musserende kvalitetsvin av aromatisk type

Med «musserende kvalitetsvin av aromatisk type» menes musserende kvalitetsvin

a)  som er framstilt ved anvendelse av en vinblanding utelukkende av druemost eller druemost i gjæring som stammer 
fra bestemte druesorter som er oppført på en liste som skal utarbeides av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 195 nr. 4. Musserende kvalitetsviner av aromatisk type som framstilles tradisjonelt ved anvendelse av en 
vinblanding, skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4,

b)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid i 
oppløsning,

c)  som har en sann alkoholstyrke på minst 6 vol %, og

d)  som har en total alkoholstyrke på minst 10 vol %.

Særlige regler for ytterligere egenskaper eller vilkår for framstilling og omsetning skal vedtas av Kommisjonen etter 
framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

7.  Kullsyreimpregnert musserende vin

Med «kullsyreimpregnert musserende vin» menes det produkt

a)  som er framstilt av vin uten beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse,

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

c)  som ved oppbevaring ved 20 °C i lukkede beholdere har et overtrykk på minst 3 bar som skyldes karbondioksid i 
oppløsning.

8.  Perlende vin

Med «perlende vin» menes det produkt

a)  som er framstilt av vin, forutsatt at vinen har en total alkoholstyrke på minst 9 vol %,
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b)  som har en sann alkoholstyrke på minst 7 vol %,

c)  som 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,

d)  som er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

9.  Kullsyreimpregnert perlende vin

Med «kullsyreimpregnert perlende vin er» menes det produkt

a)  som framstilles av vin,

b)  som har en sann alkoholstyrke på minst 7 vol % og en total alkoholstyrke på minst 9 vol %,

c)  som 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,

d)  som er påfylt beholdere som rommer høyst 60 liter.

10.  Druemost

Med «druemost» menes 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.

11.  Druemost i gjæring

Med «druemost i gjæring» menes det produkt som framstilles gjennom gjæring av druemost som har en sann alkoholstyrke på over 1 vol %, men lavere 
enn tre femdeler av den totale alkoholstyrken i volumprosent.

12.  Druemost i gjæring av rosindruer

Med «druemost i gjæring av rosindruer» menes det produkt som framkommer ved delvis gjæring av 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 fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4, som oppfyller disse kravene, skal imidlertid ikke anses 
som druemost i gjæring av rosindruer.

13.  Konsentrert druemost

Med «konsentrert druemost» menes ikke-karamellisert druemost som er framstilt ved delvis dehydrering av druemost, som er foretatt etter enhver 
annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes i samsvar med artikkel 120g, ikke 
viser et tall under 50,9 % ved 20 °C.

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

14.  Rektifisert konsentrert druemost

Med «rektifisert konsentrert druemost» menes det flytende ikke-karamelliserte produkt

a)  som framkommer ved delvis dehydrering av druemost, som er foretatt etter enhver annen tillatt metode enn direkte oppvarming, slik at 
refraktometeret som brukes etter en metode som skal fastsettes i samsvar med artikkel 120g, ikke viser et tall under 61,7 % ved 20 °C,

b)  som har gjennomgått tillatt behandling for avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn sukker,

c)  som 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,



19.1.2017 Nr. 4/881EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

– 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 hydroksymetylfurfural på høyst 25 milligram per kilo av det totale sukkerinnholdet,

– spor av mesoinositol.

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

15.  Vin av rosindruer

Med «vin av rosindruer» menes det produkt

a)  som er framstilt uten anriking av druer som har ligget i solen eller skyggen for delvis dehydrering,

b)  som har en total alkoholstyrke på minst 16 vol % og en sann alkoholstyrke på minst 9 vol %, og

c)  som har en naturlig alkoholstyrke på minst 16 vol % (eller 272 gram sukker per liter).

16.  Vin av overmodne druer

Med «vin av overmodne druer» menes det produkt

a)  som er framstilt uten anriking,

b)  som har en naturlig alkoholstyrke på over 15 vol %,

c)  som har en total alkoholstyrke på minst 15 vol % og en sann alkoholstyrke på minst 12 vol %.

Medlemsstatene kan fastsette en lagringstid for dette produktet.

17.  Vineddik

Med «vineddik» menes eddik

a)  som framkommer utelukkende ved eddiksyregjæring av vin, og

b)  som har et totalt syreinnhold på minst 60 gram per liter, uttrykt i eddiksyre.

______
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Tillegg til vedlegg XIb

Vindyrkingssoner

Det finnes følgende vindyrkingssoner:

1.  Vindyrkingssone A omfatter:

a) i Tyskland: alle vindyrkingsarealer bortsett fra arealene i nr. 2 bokstav a),

b) i Luxembourg: det luxembourgske vindyrkingsområdet,

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

d) i Tsjekkia: vindyrkingsområdet Čechy.

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 Loiredalen: 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,

d)  i Tsjekkia: vindyrkingsområdet Morava og de vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 1 bokstav d),

e)  i Slovakia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Malokarpatská vinohradnícka oblast, Južnoslovenská 
vinohradnícka oblast, Nitrianska vinohradnícka oblast, Stredoslovenská vinohradnícka oblast, 
Východoslovenská vinohradnícka oblast og vindyrkingsområdene som ikke inngår i nr. 3 bokstav f),

f)  i Slovenia: vindyrkingsarealene i følgende områder:

– i regionen Podravje: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

– i regionen Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska og Bela krajina samt vindyrkingsarealene i de 
regionene som ikke inngår i nr. 4 bokstav d),

g)  i Romania: området Podișul Transilvaniei.
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3.  Vindyrkingssone C I 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 Italia: vindyrkingsarealene i regionen Valle d’Aosta og provinsene Sondrio, Bolzano, Trento og Belluno,

c)  i Spania: vindyrkingsarealene i provinsene Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa og Vizcaya,

d)  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»,

e)  i Ungarn: alle vindyrkingsarealer,

f)  i Slovakia: vindyrkingsarealer i Tokajská vinohradnícka oblast,

g)  i Romania: vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 2 bokstav g) eller nr. 4 bokstav f).

4.  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,

– 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 kantonen Loriol-sur-Drôme i departementet Drôme,

– i de delene av 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,: 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, Girona, Lleida,
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– den delen av provinsen Zaragoza som ligger nord for elven Ebro,

– de kommunene i provinsen Tarragona som omfattes av opprinnelsesbetegnelsen Penedés,

– den delen av provinsen Tarragona som tilsvarer det bestemte dyrkingsområdet «comarca» Conca de 
Barberá,

d)  i Slovenia: vindyrkingsarealene i følgende områder: Brda eller Goriška Brda, Vipavska dolina eller Vipava, 
Kras og Slovenska Istra,

e)  i Bulgaria: vindyrkingsarelene i følgende områder: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski 
Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина),

f)  i Romania: vindyrkingsarealene i følgende områder: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului og Plaiurile 
Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, det sørlige vindyrkingsområdet, herunder sandområder og 
andre gunstige områder.

5.  Vindyrkingssone C III a) omfatter:

a)  i Hellas: vindyrkingsområdene i følgende provinser: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larissa, Ioannina, 
Levkas, Achaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklion, Kania, Retymnon, Samos, Lasiti samt øya Santorini,

b)  i Kypros: vindyrkingsområder i over 600 meters høyde,

c)  i Bulgaria: vindyrkingsområder som ikke inngår i nr. 4 bokstav e).

6.  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: vindyrkingsområdene 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: vindyrkingsområder som ikke inngår i nr. 5 bokstav a),

d)  i Spania: vindyrkingsarealer som ikke inngår i nr. 3 bokstav c) eller nr. 4 bokstav c),

e)  i Portugal: vindyrkingsarealene i de områdene som ikke inngår i nr. 3 bokstav d),

f)  i Kypros: vindyrkingsområder i over 600 meters høyde,

g)  i Malta: alle vindyrkingsarealer.

7.  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

«VEDLEGG XVa

ANRIKING, SYRNING OG AVSYRNING I VISSE VINDYRKINGSSONER

A. Anrikingsgrenser

1.  Når klimaforholdene i visse vindyrkingssoner i Fellesskapet omhandlet i tillegget til vedlegg XIb gjør det 
nødvendig, kan de berørte medlemsstatene tillate en økning av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent i 
friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og vin framstilt av druesorter som kan 
klassifiseres i henhold til artikkel 120a nr. 2.

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

a)  3 vol % i vindyrkingssone A omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  2 vol % i vindyrkingssone B omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

c)  1,5 vol % i vindyrkingssone C omhandlet i tillegget til vedlegg XIb.

3.  I år med uvanlig ugunstige klimaforhold kan medlemsstatene anmode om at grensen eller grensene fastsatt 
i nr. 2 heves med 0,5 %. Som svar på en slik anmodning vil Kommisjonen snarest mulig framlegge utkastet 
til regelverkstiltak for Forvaltningskomiteen omhandlet i artikkel 195 nr. 1. Kommisjonen bestreber seg på å 
treffe en beslutning innen fire uker etter at anmodningen ble mottatt.

B. Anriking

1.  Økningen av den naturlige alkoholstyrken i volumprosent nevnt i avsnitt A 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, bare ved delvis konsentrasjon ved kjøling.

2.  De behandlingene som er nevnt i nr. 1, skal utelukke hverandre gjensidig dersom vinen eller druemosten anrikes 
med konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost, og det gis støtte i henhold til artikkel 103y.

3.  Tilsettingen av sukrose nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan foretas bare ved tørrsukring og bare i følgende 
områder:

a)  vindyrkingssone A omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  vindyrkingssone B omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

c)  vindyrkingssone C omhandlet i tillegget til vedlegg XIb, med unntak av vingårder i Italia, Hellas, Spania, 
Portugal og Kypros og vingårder i de franske departementene, som hører under følgende ankedomstols 
jurisdiksjon:

– Aix-en-Provence,

– Nîmes,

– Montpellier,

– Toulouse,

– Agen,
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– Pau,

– Bordeaux,

– Bastia.

 Nasjonale myndigheter kan imidlertid gi tillatelse til anriking ved tørrsukring som et unntak i de ovennevnte 
franske departementene. Frankrike skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 
dersom det gis slike tillatelser.

4.  Tilsetting av konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost skal ikke medføre at det opprinnelige 
volumet av 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, som omhandlet i 
vedlegg XIb.

5.  Konsentrasjonen av druemost eller vin som har gjennomgått behandlingene nevnt i nr. 1,

a)  skal ikke føre til at disse produktenes opprinnelige volum reduseres med mer enn 20 %,

b)  skal, uten hensyn til avsnitt A nr. 2 bokstav c), ikke øke disse produktenes naturlige alkoholstyrke med 
mer enn 2 vol %.

6.  Behandlingene nevnt i nr. 1 og 5 skal ikke føre til at den totale alkoholstyrken i friske druer, druemost, 
druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin eller vin økes med mer enn

a)  11,5 vol % i vindyrkingssone A omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  12 vol % i vindyrkingssone B omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

c)  12,5 vol % i vindyrkingssone C I omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

d)  13 vol % i vindyrkingssone C II omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

e)  13,5 vol % i vindyrkingssone C III omhandlet i tillegget til vedlegg XIb.

7.  Som unntak fra nr. 6 kan medlemsstatene

a)  for rødvin øke den totale alkoholstyrken for produktene nevnt i nr. 6 til 12 vol % i vindyrkingssone A og 
12,5 vol % i vindyrkingssone B, som omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  øke den totale alkoholstyrken i volumprosent for produktene nevnt i nr. 6 til et nivå som fastsettes av 
medlemsstatene, ved produksjon av viner med opprinnelsesbetegnelse.

C. Syrning og avsyrning

1.  Friske druer, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og vin kan gjennomgå

a)  avsyrning i vindyrkingssone A, B og C I omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  syrning og avsyrning i vindyrkingssone C I, C II og C III a) omhandlet i tillegget til vedlegg XIb, med 
forbehold for nr. 7, eller

c)  syrning i vindyrkingssone C III b) omhandlet i tillegget til vedlegg XIb.

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.
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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.  Druemost beregnet på konsentrasjon kan gjennomgå en delvis avsyrning.

6.  Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene i år med uvanlige klimaforhold tillate syrning av produktene nevnt i 
nr. 1 i vindyrkingssone A og B som omhandlet i tillegget til vedlegg XIb, på de vilkårene som er nevnt i nr. 2 
og 3.

7.  Syrning og anriking, bortsett fra unntak som fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 
nr. 4, samt syrning og avsyrning av samme produkt, skal utelukke hverandre.

D.  Behandlinger

1.  Hver av behandlingene nevnt i avsnitt B og C, med unntak av syrning og avsyrning av vin, skal være tillatt 
bare dersom de, på vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4, 
gjennomføres under bearbeidingen av friske druer, druemost, druemost i gjæring eller ung, ikke ferdiggjæret 
vin til vin eller en annen drikk beregnet på direkte konsum nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav l), bortsett fra 
musserende vin eller kullsyreimpregnert musserende vin, i den vindyrkingssonen der de benyttede friske 
druene er høstet.

2.  Konsentrasjonen av viner skal finne sted i den vindyrkingssonen der de benyttede friske druene er høstet.

3.  Syrning og avsyrning av viner skal finne sted bare i det vinframstillingsforetaket og i den vindyrkingssonen 
der druene som er benyttet til framstillingen av den aktuelle vinen, er høstet.

4.  Hver av behandlingene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal meldes til vedkommende myndigheter. Det samme gjelder 
for de mengdene konsentrert druemost eller rektifisert konsentrert druemost eller sukrose som fysiske eller 
juridiske personer eller sammenslutninger av personer, særlig produsenter, tappere, bearbeidere og forhandlere, 
som skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4, 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. Melding av disse mengdene kan imidlertid erstattes ved at mengdene innføres i et register over 
inngang og forbruk.

5.  Hver av behandlingene nevnt i avsnitt B og C skal oppføres i dokumentet fastsatt i artikkel 185c, som følger 
produkter som er behandlet på denne måten, når disse bringes i omsetning.

6.  Disse behandlingene skal, med mindre det er gjort unntak på grunn av uvanlige klimaforhold, ikke utføres

a)  etter 1. januar i vindyrkingssone C omhandlet i tillegget til vedlegg XIb,

b)  etter 16. mars i vindyrkingssone A og B omhandlet i tillegget til vedlegg XIb, og de skal gjennomføres 
bare for produkter fra vinår umiddelbart forut for disse datoene.

7.  Uten hensyn til nr. 6 kan konsentrasjon ved kjøling samt syrning og avsyrning av vin imidlertid foretas hele 
året.

______
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VEDLEGG XVb

RESTRIKSJONER

A. Generelt

1.  Ingen tillatte ønologiske framstillingsmåter skal omfatte tilsetting av vann, med mindre særlige tekniske 
grunner tilsier det.

2.  Ingen tillatte ønologiske framstillingsmåter skal omfatte tilsetting av alkohol, bortsett fra framstilling av 
frisk druemost, der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, sterkvin, musserende vin, forskåret vin og 
perlende vin.

3.  Forskåret vin skal brukes bare til destillasjon.

B. Friske druer, druemost og drueråsaft

1. Frisk druemost der gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, skal brukes bare til framstilling av produkter 
som ikke hører under KN-kode 2204 10, 2204 21 og 2204 29. Dette berører ikke eventuelle strengere 
bestemmelser som medlemsstatene måtte fastsette for framstilling på sitt territorium av produkter som ikke 
hører under KN-kode 2204 10, 2204 21 og 2204 29.

2.  Drueråsaft og konsentrert drueråsaft skal ikke brukes til vinframstilling eller tilsettes vin. Alkoholgjæring av 
disse produktene på Fellesskapets territorium er forbudt.

3.  Bestemmelsene i nr. 1 og 2 får ikke anvendelse på produkter som er beregnet på produksjon i Det forente 
kongerike, Irland og Polen av produkter som hører under KN-kode 2206 00, og for hvilke medlemsstatene kan 
tillate at det brukes en sammensatt betegnelse som inneholder ordet «wine».

4.  Druemost i gjæring av rosindruer skal bringes i omsetning bare til framstilling av sterkvin og bare i de 
vindyrkingsområdene der denne bruken var tradisjonell praksis per 1. januar 1985, og til framstilling av vin av 
overmodne druer.

5.  Med mindre annet er fastsatt av Rådet i samsvar med Fellesskapets internasjonale forpliktelser, kan friske 
druer, druemost, druemost i gjæring, konsentrert druemost, rektifisert konsentrert druemost, druemost der 
gjæringen er avbrutt ved tilsetting av alkohol, drueråsaft, konsentrert drueråsaft og vin, eller blandinger 
av disse produktene, med opprinnelse i tredjestater, ikke anvendes til framstilling av produktene nevnt i 
vedlegg XIb eller tilsettes slike produkter på Fellesskapets territorium.

C. Blanding av viner

 Med mindre annet er fastsatt av Rådet i samsvar med Fellesskapets internasjonale forpliktelser, er sammenstikning 
av en vin med opprinnelse i en tredjestat med en vin fra Fellesskapet, og sammenstikning av viner med opprinnelse 
i tredjestater, forbudt i Fellesskapet.

D.  Biprodukter

1.  Utpressing av druer er forbudt. Medlemsstatene skal, idet det tas hensyn til lokale og tekniske forhold, fastsette 
det minsteinnholdet av alkohol som pressrester av druer og vinberme etter pressing av druer kan inneholde.

 Medlemsstatene skal fastsette alkoholinnholdet i disse biproduktene til minst 5 % av alkoholinnholdet i den 
produserte vinen.

2.  Av vinberme eller pressrester av druer skal det verken framstilles vin eller andre drikker til direkte konsum, 
bortsett fra alkohol, brennevin eller piquette. Helling av vin over berme, pressrester av druer eller aszú-
masse, der denne praksisen tradisjonelt er brukt ved produksjon av «Tokaji fordítás» og «Tokaji máslás» i 
Ungarn og «Tokajský forditáš» og «Tokajský mášláš» i Slovakia, skal tillates på vilkår som skal fastsettes av 
Kommisjonen etter framgangsmåten i artikkel 195 nr. 4.

3.  Utpressing av vinberme og ny gjæring av pressrester av druer for andre formål enn destillasjon eller 
framstilling av piquette, er forbudt. Filtrering og sentrifugering av vinberme skal ikke anses som utpressing 
når de framstilte produktene er av sunn og god handelskvalitet.
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4.  Piquette kan, i den grad den berørte medlemsstat tillater slik produksjon, brukes bare til destillasjon eller til 
den enkelte vindyrkers eget konsum.

5.  Med forbehold for medlemsstatenes mulighet til å beslutte at biprodukter skal disponeres ved hjelp av 
destillasjon, skal alle fysiske og juridiske personer eller sammenslutninger av personer som er i besittelse av 
biprodukter, pålegges å disponere dem på vilkår som skal fastsettes av Kommisjonen etter framgangsmåten i 
artikkel 195 nr. 4.»

______
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VEDLEGG V

«47. Forordning (EF) nr. 479/2008

Forordning (EF) nr. 479/2008 Denne forordning

Artikkel 1 Artikkel 1 nr. 1 bokstav l)

Artikkel 2 Artikkel 2 og del IIIa i vedlegg III

Artikkel 3 Artikkel 103i

Artikkel 4 Artikkel 103j

Artikkel 5 Artikkel 103k

Artikkel 6 Artikkel 103l

Artikkel 7 Artikkel 103m

Artikkel 8 Artikkel 103n

Artikkel 9 Artikkel 103o

Artikkel 10 Artikkel 103p

Artikkel 11 Artikkel 103q

Artikkel 12 Artikkel 103r

Artikkel 13 Artikkel 103s

Artikkel 14 Artikkel 103t

Artikkel 15 Artikkel 103u

Artikkel 16 Artikkel 103v

Artikkel 17 Artikkel 103w

Artikkel 18 Artikkel 103x

Artikkel 19 Artikkel 103y

Artikkel 20 Artikkel 103z

Artikkel 21 nr. 1 Artikkel 188a nr. 5

Artikkel 21 nr. 2 første ledd Artikkel 188a nr. 6

Artikkel 21 nr. 2 annet ledd Artikkel 184 nr. 5

Artikkel 22 første ledd og annet ledd bokstav a)-d) Artikkel 103za

Artikkel 22 annet ledd bokstav e) Artikkel 188a nr. 7

Artikkel 23 Artikkel 190a

Artikkel 24 Artikkel 120a nr. 2-6

Artikkel 25 nr. 1 Artikkel 120a nr. 1

Artikkel 25 nr. 2, 3 og 4 Artikkel 113d

Artikkel 26 Artikkel 120b
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Forordning (EF) nr. 479/2008 Denne forordning

Artikkel 27 Artikkel 120c

Artikkel 28 Artikkel 120d

Artikkel 29 Artikkel 120e

Artikkel 30 Artikkel 120f

Artikkel 31 Artikkel 120g

Artikkel 32 Artikkel 121 tredje og fjerde ledd

Artikkel 33 Artikkel 118a

Artikkel 34 Artikkel 118b

Artikkel 35 Artikkel 118c

Artikkel 36 Artikkel 118d

Artikkel 37 Artikkel 118e

Artikkel 38 Artikkel 118f

Artikkel 39 Artikkel 118g

Artikkel 40 Artikkel 118h

Artikkel 41 Artikkel 118i

Artikkel 42 Artikkel 118j

Artikkel 43 Artikkel 118k

Artikkel 44 Artikkel 118l

Artikkel 45 Artikkel 118m

Artikkel 46 Artikkel 118n

Artikkel 47 Artikkel 118o

Artikkel 48 Artikkel 118p

Artikkel 49 Artikkel 118q

Artikkel 50 Artikkel 118r

Artikkel 51 Artikkel 118s

Artikkel 52 Artikkel 121 første ledd bokstav k)

Artikkel 53 Artikkel 118t

Artikkel 54 Artikkel 118u

Artikkel 55 Artikkel 118v

Artikkel 56 Artikkel 121 første ledd bokstav l)

Artikkel 57 Artikkel 118w

Artikkel 58 Artikkel 118x

Artikkel 59 Artikkel 118y
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Forordning (EF) nr. 479/2008 Denne forordning

Artikkel 60 Artikkel 118z

Artikkel 61 Artikkel 118za

Artikkel 62 Artikkel 118zb

Artikkel 63 Artikkel 121 første ledd bokstav m)

Artikkel 64 nr. 1 bokstav a) Artikkel 122 annet ledd

Artikkel 64 nr. 1 bokstav b) og Artikkel 64 nr. 1 
bokstav c) i)–iv)

Artikkel 122 tredje ledd

Artikkel 64 nr. 1 bokstav c) v)–viii) Artikkel 122 fjerde ledd

Artikkel 64 nr. 1 bokstav e) Artikkel 125o nr. 1 bokstav a)

Artikkel 64 nr. 2 Artikkel 125o nr. 2

Artikkel 65 nr. 1 bokstav a), b) og c) Artikkel 123 nr. 3

Artikkel 65 nr. 1 bokstav d) Artikkel 125o nr. 1 bokstav b)

Artikkel 65 nr. 2 Artikkel 125o nr. 2 annet ledd

Artikkel 66 nr. 1 Artikkel 125o nr. 3 bokstav b)

Artikkel 66 nr. 2 Artikkel 125o nr. 3

Artikkel 67 Artikkel 113c nr. 1 og 2

Artikkel 68 Artikkel 125o nr. 3

Artikkel 69 Artikkel 113c nr. 3 og 125o nr. 3

Artikkel 70 nr. 1 Artikkel 135

Artikkel 70 nr. 2 Artikkel 128

Artikkel 71 Artikkel 129

Artikkel 72 Artikkel 130 og 161

Artikkel 73 Artikkel 131 og artikkel 161 nr. 2

Artikkel 74 Artikkel 132 og artikkel 161 nr. 2

Artikkel 75 Artikkel 133 og artikkel 161 nr. 2

Artikkel 76 Artikkel 133a

Artikkel 77 Artikkel 134 og artikkel 170

Artikkel 78 Artikkel 159

Artikkel 79 Artikkel 141 nr. 1 første ledd

Artikkel 80 Artikkel 160 og artikkel 174

Artikkel 81 Artikkel 143

Artikkel 82 Artikkel 158a

Artikkel 83 Artikkel 144

Artikkel 84 bokstav a) Artikkel 158a nr. 4
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Forordning (EF) nr. 479/2008 Denne forordning

Artikkel 84 bokstav b) og c) Artikkel 148 bokstav a) og b)

Artikkel 85 nr. 1–3 og 5 Artikkel 85a

Artikkel 85 nr. 4 Artikkel 188a nr. 1

Artikkel 86 nr. 1–4 og 6 Artikkel 85b

Artikkel 86 nr. 5 Artikkel 188a nr. 2

Artikkel 87 Artikkel 85c

Artikkel 88 Artikkel 85d

Artikkel 89 Artikkel 85e

Artikkel 90 Artikkel 85g

Artikkel 91 Artikkel 85h

Artikkel 92 Artikkel 85i

Artikkel 93 Artikkel 85j

Artikkel 94 Artikkel 85k

Artikkel 95 Artikkel 85l

Artikkel 96 Artikkel 85m

Artikkel 97 Artikkel 85n

Artikkel 98 Artikkel 85p

Artikkel 99 Artikkel 85o

Artikkel 100 Artikkel 85q

Artikkel 101 Artikkel 85r

Artikkel 102 nr. 1–4 og nr. 5 første ledd Artikkel 85s

Artikkel 102 nr. 5 annet ledd og nr. 6 Artikkel 188a nr. 3

Artikkel 103 Artikkel 85t

Artikkel 104 nr. 1–7 og nr. 9 Artikkel 85u

Artikkel 104 nr. 8 Artikkel 188a nr. 4

Artikkel 105 Artikkel 85v

Artikkel 106 Artikkel 85w

Artikkel 107 Artikkel 85x

Artikkel 108 Artikkel 185a nr. 1 og 2

Artikkel 109 Artikkel 185a nr. 3

Artikkel 110 Artikkel 185a nr. 4 annet ledd

Artikkel 111 Artikkel 185b

Artikkel 112 Artikkel 185c



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 4/894 19.1.2017

Forordning (EF) nr. 479/2008 Denne forordning

Artikkel 113 nr. 1 Artikkel 195 nr. 2

Artikkel 113 nr. 2 Artikkel 195 nr. 3 og 4 

Artikkel 114 Artikkel 190

Artikkel 115 Artikkel 192

Artikkel 116 Artikkel 194 fjerde og femte ledd

Artikkel 117 bokstav a) Artikkel 194 tredje ledd

Artikkel 117 bokstav b)-e) Artikkel 194 første ledd

Artikkel 118 Artikkel 185d

Artikkel 119 Artikkel 182a nr. 1–5

Artikkel 120 Artikkel 184 nr. 8

Artikkel 121 bokstav a), b) og c) Artikkel 185a nr. 4 første ledd og artikkel 194 tredje 
ledd

Artikkel 121 bokstav d) og e) Artikkel 185b nr. 4

Artikkel 121 bokstav f) Artikkel 185c nr. 3

Artikkel 121 bokstav g) Artikkel 182a nr. 6

Artikkel 122-125 —

Artikkel 126 bokstav a) Artikkel 203b

Artikkel 126 bokstav b) Artikkel 191

Artikkel 127 nr. 1 Artikkel 180 første ledd

Artikkel 127 nr. 2 Artikkel 180 annet ledd

Artikkel 129 nr. 3 Artikkel 85f»




