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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 716/2013

2019/EØS/13/47

av 25. juli 2013
om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008
om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser
på alkoholsterke drikker(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR

og det bør fastsettes gjennomføringsregler for framgangsmåtene for søknad, behandling, innsigelse og
annullering som gjelder for geografiske betegnelser på
alkoholsterke drikker. For å sikre en ensartet gjennomføring av slike regler bør det utarbeides maler for
søknaden om registrering, tekniske data, innsigelser,
endringer av tekniske data og annullering av en
geografisk betegnelse.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
under henvisning 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(1), særlig artikkel 24 nr. 3
og artikkel 27, og

5)

For å lette kommunikasjonen mellom Kommisjonen og
medlemsstatene og tredjestater i forbindelse med registrerte geografiske betegnelser, bør medlemsstatene og
tredjestatene i tillegg til fullstendige tekniske data
oversende Kommisjonen hovedspesifikasjonene i de
tekniske dataene.

6)

Begrensninger som gjelder emballering av en alkoholsterk drikk med geografisk betegnelse, herunder
forpliktelsen til å emballere den alkoholsterke drikken i
et geografisk avgrenset område, utgjør også en begrensning av det frie varebyttet og adgangen til å yte
tjenester. Slike begrensninger bør tillates bare dersom
de er nødvendige, forholdsmessige og egnet til å
beskytte den geografiske betegnelsens omdømme.

7)

Der bør innføres et unionssymbol for geografiske
betegnelser på alkoholsterke drikker slik at forbrukerne
kan identifisere bestemte alkoholsterke drikker med
egenskaper som er knyttet til de alkoholsterke drikkenes
opprinnelse.

8)

Ettersom medlemsstatene trenger tid til å gjennomføre
tiltakene i forbindelse med sammensatte betegnelser og
henvisninger, bør anvendelsen av disse tiltakene
utsettes.

9)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med
uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker.

ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

For å tydeliggjøre enkelte bestemmelser i forordning
(EF) nr. 110/2008 og sikre en ensartet gjennomføring i
medlemsstatene, bør det fastsettes gjennomføringsbestemmelser, særlig med hensyn til anvendelsen av
sammensatte betegnelser, henvisninger, varebetegnelser
og geografiske betegnelser i presentasjonen av
alkoholsterke drikker.
I henhold til artikkel 10 nr. 1 og 2 i forordning (EF)
nr. 110/2008 er det i presentasjonen av alkoholsterke
drikker eller andre næringsmidler under visse
omstendigheter tillatt å anvende en sammensatt
betegnelse som inneholder navnet på en av kategoriene
oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008, en
av de geografiske betegnelsene oppført i vedlegg III til
samme forordning, eller en eller flere henvisninger som
inneholder en eller flere av disse kategoriene eller
geografiske betegnelsene. For å sikre en ensartet anvendelse av sammensatte betegnelser og henvisninger i
medlemsstatene, er det nødvendig å fastsette gjennomføringsbestemmelser om anvendelse av dem i presentasjonen av alkoholsterke drikker og andre næringsmidler.
Når det vises til en bestemt alkoholsterk drikk i presentasjonen av et næringsmiddel, må den denne drikken
oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 110/2008 og ikke
være fortynnet. Det er nødvendig å tydeliggjøre hva som
menes med «fortynning» når det gjelder alkoholsterke
drikker, ettersom enkelte framstillingsprosesser ikke bør
anses som fortynning.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
KAPITTEL I
FORMÅL OG DEFINISJONER

4)

For å sikre at vilkårene for registrering av geografiske
betegnelser i forordning (EF) nr. 110/2008 oppfylles,
bør Kommisjonen undersøke søknader om registrering,

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,
s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2014 av
24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,
s. 25.
(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16.

Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes nærmere regler for gjennomføring
av forordning (EF) nr. 110/2008, særlig med hensyn til
a) bruken av sammensatte betegnelser og henvisninger som
omhandlet i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 110/2008, i
beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av næringsmidler,
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b) geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker som
omhandlet i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 110/2008, og
bruken av et unionssymbol for den geografiske betegnelsen
på alkoholsterke drikker.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med
a) «kategori av alkoholsterke drikker» en av kategoriene 1-46
i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008,
b) «geografisk betegnelse» en av de geografiske betegnelsene
som er registrert i vedlegg III til forordning (EF)
nr. 110/2008,
c) «sammensatt betegnelse» kombinasjonen av en betegnelse
oppført i kategori 1-46 i vedlegg II til forordning (EF)
nr. 110/2008 eller en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk som all alkohol i sluttproduktet kommer
fra, og
i) navnet på ett eller flere næringsmidler, bortsett fra dem
som brukes til framstilling av den berørte alkoholsterke
drikken, i samsvar med vedlegg II til forordning (EF)
nr. 110/2008, eller adjektiver som er avledet av disse
navnene, og/eller
ii) betegnelsen «likør»,
d) «henvisning» en direkte eller indirekte henvisning til en
eller flere kategorier av alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser, bortsett fra henvisningen i en sammensatt betegnelse eller i listen over ingredienser omhandlet i
artikkel 9 nr. 9 i forordning (EF) nr. 110/2008.
KAPITTEL II
REGLER FOR BRUKEN AV SAMMENSATTE BETEGNELSER
OG HENVISNINGER

Artikkel 3
Sammensatte betegnelser
1. Betegnelsen «alkoholsterk drikk» skal ikke være en del av
en sammensatt betegnelse som beskriver en alkoholholdig
drikk.
2. En sammensatt betegnelse som beskriver en alkoholholdig
drikk, skal ikke bestå av en kombinasjon av betegnelsen «likør»
og et av navnene i kategori 33-40 i vedlegg II til forordning
(EF) nr. 110/2008.
3. En sammensatt betegnelse skal ikke erstatte varebetegnelsen til en alkoholsterk drikk.
4. Den sammensatte betegnelsen som beskriver en
alkoholholdig drikk, skal skrives med ensartede bokstaver i
samme skrifttype, skriftstørrelse og farge. Den skal ikke
avbrytes av tekst- eller bildeelementer som ikke utgjør en del av
betegnelsen, og det skal ikke anvendes en større skrifttype enn i
varebetegnelsen.
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Artikkel 4
Henvisninger
Henvisninger til en kategori av alkoholsterke drikker eller en
geografisk betegnelse skal i presentasjonen av næringsmiddelet
ikke skrives på samme linje som varebetegnelsen. For alkoholholdige drikker skal henvisningen skrives i en mindre skrifttype
enn den som anvendes til varebetegnelsen og den sammensatte
betegnelsen.
Artikkel 5
Fortynning av en alkoholsterk drikk
Ved anvendelse av artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)
nr. 110/2008 skal reduksjon av alkoholstyrken i en alkoholsterk
drikk til under minsteinnholdet for den berørte alkoholsterke
drikken i den tilsvarende kategorien i vedlegg II til nevnte
forordning, anses som fortynning dersom bare vann er tilsatt.
KAPITTEL III
GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Artikkel 6
Søknad om registrering av en geografisk betegnelse
Søknaden om registrering av en geografisk betegnelse i vedlegg
III til forordning (EF) nr. 110/2008 skal oversendes til Kommisjonen og bestå av
a) søknadsskjemaet i samsvar med malen i vedlegg I til denne
forordning,
b) tekniske data i samsvar med malen i vedlegg II til denne
forordning,
c) hovedspesifikasjonene i de tekniske dataene nevnt i bokstav
b).
Artikkel 7
Søknader for et område delt av en landegrense
1. Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område
delt av en landegrense, bare gjelder medlemsstater, skal den
berørte søknaden oversendes i fellesskap eller av en av
medlemsstatene på vegne av de andre. I sistnevnte tilfelle skal
søknaden inneholde et dokument fra hver av de øvrige berørte
medlemsstatene, som gir den berørte medlemsstat tillatelse til å
oversende søknaden på vegne av de andre.
Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område delt av
en landegrense, omfatter bare tredjestater, skal søknaden
oversendes til Kommisjonen enten av en av søkerne på vegne
av de andre søkerne, eller av en av tredjestatene på vegne av de
andre tredjestatene, og skal inneholde
a) bevis for beskyttelsen i den berørte tredjestat og
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b) et dokument fra hver av de andre berørte tredjestatene, som
gir den berørte tredjestat tillatelse til å oversende søknaden
på vegne av de andre.
Dersom en geografisk betegnelse som gjelder et område delt av
en landegrense, berører minst en medlemsstat og minst en
tredjestat, skal søknaden oversendes til Kommisjonen av en
medlemsstat eller en myndighet eller privat enhet i den berørte
tredjestaten, og den skal inneholde
a) bevis for beskyttelsen i den berørte tredjestaten og
b) et dokument fra hver av de berørte medlemsstatene eller
tredjestatene, som gir den part som oversender søknaden,
tillatelse til å opptre på deres vegne.
2. Medlemsstatens eller tredjestatens myndighet eller den
private enheten fra den berørte tredjestat, som oversender til
Kommisjonen en søknad om en betegnelse som gjelder et
område delt av en landegrense, skal bli mottaker av alle
eventuelle meldinger og beslutninger fra Kommisjonen.
Artikkel 8
Mottak av søknaden
1. En søknad skal anses som inngitt den dag Kommisjonen
mottar den.
2. Medlemsstatens eller tredjestatens myndighet eller den
private enheten fra den berørte tredjestat skal få en mottakskvittering som inneholder minst følgende opplysninger:
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eller i umiddelbar nærhet av det, skal dette kravet begrunnes for
det berørte produktet.
Artikkel 11
Søknadens godtakbarhet
1. Søknaden kan godtas dersom den består av alle opplysningene nevnt i artikkel 6.
2. Dersom søknaden ikke er fullstendig, skal Kommisjonen
anmode søkeren om å rette opp mangelen innen en frist på to
måneder. Dersom mangelen ikke er rettet opp innen denne
fristen, skal Kommisjonen avslå søknaden.
Artikkel 12
Undersøkelse av vilkårene for gyldighet
1. Dersom en geografisk betegnelse ikke er i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 110/2008,
eller dersom søknaden om registrering ikke oppfyller kravene i
artikkel 17 i samme forordning, skal Kommisjonen fastsette en
frist for å endre eller tilbakekalle den eller for oversending av
kommentarer fra medlemsstaten, myndighetene eller den
private enheten i den berørte tredjestaten.
2. Dersom medlemsstatens eller tredjestatens myndigheter
eller den private enheten i den berørte tredjestaten ikke har
rettet opp manglene innen fristen omhandlet i nr. 1, skal
Kommisjonen avslå søknaden.

a) saksnummeret,
Artikkel 13
b) den betegnelsen som skal registreres,
Innsigelse mot registreringen
c) antall mottatte sider og
d) datoen for mottak av søknaden.
Artikkel 9
Eksisterende geografiske betegnelser
1. Dersom de tekniske dataene for en eksisterende geografisk betegnelse som er oversendt i henhold til artikkel 20
nr. 1 i forordning (EF) nr. 110/2008, ikke oppfyller kravene i
artikkel 15 nr. 1 i samme forordning, skal Kommisjonen
fastsette en frist for å endre eller tilbakekalle den eller for
medlemsstatenes oversending av merknader.
2. Dersom medlemsstaten ikke retter opp manglene innen
fristen omhandlet i nr. 1, skal de tekniske dataene anses som
ikke oversendt, og artikkel 20 nr. 3 i forordning (EF)
nr. 110/2008 får anvendelse.
Artikkel 10
Emballering i det berørte geografiske området
Dersom det i de tekniske dataene er fastsatt at den alkoholsterke
drikken skal emballeres i det geografisk avgrensede området

1. Innsigelser som omhandlet i artikkel 17 nr. 7 i forordning
(EF) nr. 110/2008 skal utarbeides på grunnlag av skjemaet i
vedlegg III til denne forordning og oversendes til Kommisjonen. En innsigelse skal anses som inngitt den dag Kommisjonen mottar den.
2. Den part som gjør innsigelse, skal få en mottakskvittering
som inneholder minst følgende opplysninger:
a) saksnummeret,
b) antall mottatte sider og
c) datoen for mottak av innsigelsen.
Artikkel 14
Innsigelsens godtakbarhet
1. Innsigelsen kan godtas dersom den eller de påberopte
eldre rettigheten(e) og grunnen(e) til innsigelsen er angitt, og
dersom den mottas innen fristen fastsatt i artikkel 17 nr. 7 i
forordning (EF) nr. 110/2008.
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2. Dersom innsigelsen bygger på et eldre varemerke og dets
anseelse og omdømme i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i
forordning (EF) nr. 110/2008, og dette varemerket allerede
anvendes i Unionen, skal innsigelsen vedlegges bevis for
søknad om registrering, registrering eller bruk av det eldre
varemerket, f.eks. registreringsbevis eller bevis for bruken og
bevis for varemerkets anseelse og omdømme.
3. Alle innsigelser skal inneholde opplysninger om faktiske
forhold, beviser og merknader til støtte for innsigelsen samt
relevante underlagsdokumenter.

Beslutningene og grunnlaget for dem skal meddeles til medlemsstaten, myndighetene eller den private enheten i den
berørte tredjestaten og, dersom det er relevant, til den part som
gjør innsigelse.
2. Med mindre søknaden om registrering av en geografisk
betegnelse avslås i henhold til artikkel 11 nr. 2, artikkel 12 nr. 2
og artikkel 15 nr. 3 i denne forordning, skal Kommisjonen
treffe beslutning i henhold til artikkel 17 nr. 8 i forordning (EF)
nr. 110/2008 om registrering av den geografiske betegnelsen i
vedlegg III til samme forordning.

De opplysningene og bevisene som framlegges for å bekrefte
bruken av et eldre varemerke, skal vise til hvor, hvor lenge og i
hvilket omfang det eldre varemerket ble brukt samt arten av
bruk, og opplysninger om dets anseelse og omdømme.
4. Dersom opplysninger og dokumenter som omhandlet i
nr. 1, 2 og 3 ikke framlegges, skal Kommisjonen anmode den
part som gjør innsigelse, om å rette opp manglene innen en frist
på to måneder. Dersom manglene ikke er rettet opp før fristen
utløper, skal Kommisjonen avvise innsigelsen.
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Artikkel 17
Bruk av språk
Den geografiske betegnelsen skal registreres på det eller de
språkene som brukes for å beskrive det berørte produktet i det
geografisk avgrensede området, og med sin opprinnelige
stavemåte.
Artikkel 18
Søknad om annullering

Artikkel 15
Undersøkelse av en innsigelse
1. Dersom innsigelsen kan godtas, skal Kommisjonen meddele det til medlemsstatene, myndighetene eller den private
enheten i den berørte tredjestat og oppfordre dem til å
framlegge merknader innen en frist på to måneder. Merknader
som mottas innen denne fristen, skal oversendes til den part
som gjør innsigelse.
2. Kommisjonen skal oppfordre partene til å framlegge
merknader til de meddelelsene som er mottatt fra andre parter,
innen en frist på to måneder.
3. Dersom Kommisjonen anser innsigelsen som begrunnet,
skal den avslå søknaden om registrering.
4. Dersom innsigelse gjøres av flere parter, kan Kommisjonen etter en foreløpig undersøkelse av en eller flere
innsigelser som viser at det er umulig å godta søknaden om
registrering, utsette de øvrige framgangsmåtene for innsigelse.
Kommisjonen skal underrette de øvrige partene som gjør
innsigelse, om alle beslutninger som berører dem.
5.
Dersom en søknad om registrering avslås, skal de framgangsmåtene for innsigelse som er utsatt, anses som avsluttet,
og de berørte partene som gjør innsigelse, skal behørig
underrettes.
Artikkel 16
Kommisjonens beslutninger
1. Kommisjonen skal treffe beslutninger i henhold til
artikkel 9 nr. 2, artikkel 11 nr. 2, artikkel 12 nr. 2 og artikkel 15
nr. 3 på grunnlag av de dokumentene og opplysningene den har
til rådighet.

1. En søknad om annullering av en geografisk betegnelse
skal utarbeides i samsvar med skjemaet i vedlegg IV til denne
forordning og oversendes til Kommisjonen. En søknad om
annullering skal anses som inngitt den dag Kommisjonen
mottar den.
2. Opphavspersonen til søknaden om annullering skal få en
mottakskvittering som inneholder minst følgende opplysninger:
a) saksnummeret,
b) antall mottatte sider og
c) datoen for mottak av søknaden.
Artikkel 19
Godtakbarhet med hensyn til søknader om annullering
1. En søknad om annullering kan godtas dersom den tydelig
angir opphavspersonens berettigede interesse og forklarer
grunnen(e) til annulleringen.
2. Alle søknader om annullering skal inneholde opplysninger
om faktiske forhold, beviser og oversendte merknader til støtte
for annulleringen. De skal følges av relevante underlagsdokumenter og særlig en erklæring fra den medlemsstaten eller
tredjestaten der opphavspersonen til søknaden har sitt bosted
eller hovedkontor.
3. Dersom opplysninger og dokumenter som omhandlet i
nr. 1 og 2 ikke framlegges samtidig med søknaden om
annullering, skal Kommisjonen anmode opphavspersonen til
søknaden om å rette opp manglene innen en frist på to måneder.
Dersom manglene ikke er rettet opp før fristen utløper, skal
Kommisjonen avslå søknaden.
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Kommisjonen skal underrette opphavspersonen til søknaden om
annullering samt medlemsstaten, myndighetene eller den
private enheten i den tredjestat hvis geografiske betegnelse
påvirkes av søknaden om annullering, om beslutningen om at
søknaden avslås.
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Artikkel 21
Endring av de tekniske dataene
1. En søknad om endring av de tekniske dataene som gjelder
en registrert geografisk betegnelse i henhold til artikkel 21 i
forordning (EF) nr. 110/2008, skal utarbeides i henhold til
vedlegg V til denne forordning og oversendes i elektronisk
format.

Artikkel 20
Undersøkelse av en annullering
1. Dersom Kommisjonen ikke har avslått søknaden om
annullering i samsvar med artikkel 19 nr. 3, skal den oversende
søknaden til medlemsstaten, myndighetene eller den private
enheten i den tredjestat hvis geografiske betegnelse påvirkes av
søknaden om annullering, og oppfordre dem å framlegge
merknader innen en frist på to måneder. Merknader som mottas
innen denne fristen, skal oversendes til opphavspersonen til
søknaden om annullering.

2. Ved anvendelse av nr. 1 skal artikkel 8-15 i denne
forordning få tilsvarende anvendelse. Disse framgangsmåtene
skal gjelde bare de punktene i de tekniske dataene som er
gjenstand for endring.
3. Dersom søknaden om endring av de tekniske dataene
inngis av en annen søker enn den opprinnelige søkeren, skal
Kommisjonen underrette den opprinnelige søkeren om
søknaden.

2. Kommisjonen skal treffe beslutning om annullering
dersom medlemsstaten, myndighetene eller den private enheten
i den berørte tredjestat ikke oversender merknader eller ikke
overholder fristen på to måneder.

Artikkel 22
Anvendelse av et unionssymbol for registrerte geografiske
betegnelser

3. Kommisjonen skal treffe beslutning om å annullere den
berørte tradisjonelle betegnelsen på grunnlag av bevisene den
har til rådighet etter utløpet av fristen for oversending av
merknader. Den skal vurdere om samsvar med hovedspesifikasjonene i de tekniske dataene ikke lenger er mulig eller ikke
lenger kan garanteres, særlig dersom vilkårene fastsatt i artikkel
17 i forordning (EF) nr. 110/2008 ikke lenger er oppfylt eller
ikke lenger kan oppfylles i nær framtid.

1. Unionssymbolet for registrerte geografiske betegnelser
som fastsatt i vedlegg V til kommisjonsforordning (EF)
nr. 1898/2006(1) kan anvendes for alkoholsterke drikker.
Symbolet skal ikke anvendes sammen med en sammensatt
betegnelse som inneholder en geografisk betegnelse.
Angivelsen «BESKYTTET GEOGRAFISK BETEGNELSE»
kan erstattes av en tilsvarende betegnelse på et annet offisielt
språk i Unionen i henhold til nevnte vedlegg.

Opphavspersonen til søknaden om annullering, medlemsstatens
eller tredjestatens myndigheter eller den private enheten fra den
berørte tredjestat skal underrettes om beslutningen.

2. Dersom unionssymbolet omhandlet i nr. 1 forekommer på
merkingen av en alkoholsterk drikk, skal det følges av den
tilsvarende geografiske betegnelsen.

4. Dersom det er oversendt flere enn én søknad om annullering av den samme geografiske betegnelsen og Kommisjonen
etter en foreløpig behandling av en eller flere av disse
søknadene beslutter at det ikke lenger er berettiget å beskytte
den geografiske betegnelsen, kan den utsette andre framgangsmåter for annullering som gjelder denne geografiske
betegnelsen. Den skal underrette de øvrige opphavspersonene
til søknader om annullering om enhver beslutning som berører
dem.

KAPITTEL IV
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 23
Ikrafttredelse og anvendelse
Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Dersom en geografisk betegnelse annulleres, skal Kommisjonen
avslutte de framgangsmåtene for annullering som er utsatt, og
underrette de øvrige opphavspersonene til søknaden om
annullering.

Den får anvendelse fra 1. september 2013. Artikkel 3 og 4 får
anvendelse fra 1. mars 2015.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 25. juli 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
____

(1) EUT L 369 av 23.12.2006, s. 1.

Nr. 13/458

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG I

SØKNAD OM REGISTRERING AV EN GEOGRAFISK BETEGNELSE
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
[utfylles av Kommisjonen]
Antall sider (herunder denne) ...
Det språk som brukes i søknaden ...
Saksnummer ...
[utfylles av Kommisjonen]
Den geografiske betegnelsen som skal registreres ...
Kategori av alkoholsterke drikker
Søker
Den fysiske eller juridiske personens navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Rettslig status, størrelse og sammensetning (for juridiske personer) ...
Nasjonalitet ...
Telefon, e-post ...
Formidler
Medlemsstat(er)(*)
Tredjestatens myndighet(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Formidlerens eller formidlernes navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Telefon, e-post ...
Bevis for beskyttelse i tredjestaten ...
Tekniske data
Antall sider ...
Underskriverens eller underskrivernes navn ...
Underskrift(er) …
______

14.2.2019

14.2.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG II

TEKNISKE DATA
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
[utfylles av Kommisjonen]
Antall sider (herunder denne) ...
Det språk som brukes i søknaden ...
Saksnummer ...
[utfylles av Kommisjonen]
Den geografiske betegnelsen som skal registreres ...
Kategori av alkoholsterke drikker
Beskrivelse av den alkoholsterke drikken
— Fysiske, kjemiske og/eller organoleptiske egenskaper
— Særlige egenskaper (sammenlignet med alkoholsterke drikker i samme kategori)
Det berørte geografiske området
Framstillingsmetode for den alkoholsterke drikken
Tilknytning til det geografiske miljøet eller opprinnelse
— Opplysninger om det geografiske området eller opprinnelsen, som er relevante for tilknytningen,
— Særlige egenskaper ved den alkoholsterke drikken, som kan knyttes til det geografiske området
Den europeiske unions eller nasjonale/regionale bestemmelser
Søker
— Medlemsstat, tredjestat eller juridisk/fysisk person …
— Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
— Rettslig status (for juridiske personer) ...
Tillegg til den geografiske betegnelsen
Særlige merkingsregler
______

Nr. 13/459

Nr. 13/460
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VEDLEGG III

SØKNAD OM INNSIGELSE MOT EN GEOGRAFISK BETEGNELSE
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
[utfylles av Kommisjonen]
Antall sider (herunder denne) ...
Det språk som brukes i søknaden ...
Saksnummer ...
[utfylles av Kommisjonen]
Den part som gjør innsigelsen
Den fysiske eller juridiske personens navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Nasjonalitet ...
Telefon, e-post ...
Formidler
Medlemsstat(er)(*)
Tredjestatens myndighet (frivillig)(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Formidlerens eller formidlernes navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Den geografisk betegnelsen innsigelsen gjelder(*)
Eldre rettigheter
Registrert geografisk betegnelse(*)
Nasjonal geografisk betegnelse(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Navn ...
Registreringsnummer ...
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
Varemerke
Symbol ...
Liste over produkter og tjenester ...
Registreringsnummer ...
Registreringsdato ...
Opprinnelsesstat ...
Anseelse/omdømme(*) ...
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Grunner til innsigelsen
Underskriverens navn ...
Underskrift ...
______

14.2.2019
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VEDLEGG IV

SØKNAD OM ANNULLERING AV EN GEOGRAFISK BETEGNELSE
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
[utfylles av Kommisjonen]
Antall sider (herunder denne) ...
Opphavspersonen til søknaden om annullering ...
Saksnummer ...
[utfylles av Kommisjonen]
Det språk som brukes i søknaden om annullering ...
Den fysiske eller juridiske personens navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Nasjonalitet ...
Telefon, e-post ...
Den geografisk betegnelsen søknaden gjelder ...
Opphavspersonens berettigede interesse ...
Medlemsstatens eller tredjestatens erklæring ...
Grunner til annullering
Underskriverens navn ...
Underskrift ...
______

Nr. 13/461
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VEDLEGG V

SØKNAD OM ENDRING AV DE TEKNISKE DATAENE FOR EN GEOGRAFISK BETEGNELSE
Mottaksdato (DD/MM/ÅÅÅÅ) ...
[utfylles av Kommisjonen]
Antall sider (herunder denne) ...
Det språk som brukes på endringen ...
Saksnummer ...
[utfylles av Kommisjonen]
Formidler
Medlemsstat(er)(*) —
Tredjestatens myndighet (frivillig)(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Formidlerens eller formidlernes navn ...
Fullstendig adresse (gatenavn og –nummer, postnummer og poststed, stat) ...
Telefon, e-post ...
Navnet på den geografiske betegnelsen
Avsnitt i spesifikasjonen som berøres av endringen
Beskyttet betegnelse(*)
Produktbeskrivelse(*)
Geografisk område(*)
Tilknytning(*)
Kontrollmyndighetenes navn og adresse(*)
Annet(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Endring
Endring av produktspesifikasjonen som ikke medfører endring av hovedspesifikasjonene(*)
Endring av produktspesifikasjonen som medfører endring av hovedspesifikasjonene(*)
[(*) Stryk det som ikke passer.]
Forklaring av endringen ...
Endrede hovedspesifikasjoner
[på eget ark]
Underskriverens navn ...
Underskrift ...
____________

14.2.2019

