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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 97/2014 

av 3. februar 2014 

om endring av vedlegg III til 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 — 

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 og om oppheving av 

rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(1), særlig artikkel 17  

nr. 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y 

Licores, et guatemalansk organ opprettet i samsvar med 

guatemalansk lov, har søkt om å få «Ron de Guatemala» 

registrert som en geografisk betegnelse i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 110/2008 i henhold til fram-

gangsmåten fastsatt i nevnte forordnings artikkel 17 

nr. 1. «Ron de Guatemala» er rom som tradisjonelt 

produseres i Guatemala. 

2)  I henhold til artikkel 17 nr. 6 i forordning (EF) 

nr. 110/2008 ble hovedspesifikasjonene til den tekniske 

dokumentasjonen for «Ron de Guatemala» offentliggjort i 

Den europeiske unions tidende(2) med henblikk på 

framgangmåten for innsigelser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2014, s. 1, 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 EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av 3.9.2015,  

s. 25. 

(1) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

(2) EUT C 168 av 14.6.2012, s. 9. 

3)  I samsvar med artikkel 17 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 110/2008 har Frankrike og flere franske produsenter 

av rom fremmet innsigelser mot registreringen av «Ron 

de Guatemala» som en geografisk betegnelse med 

grunnlag i at produktets spesifikasjoner og definisjonen 

av rom i henhold til guatemalansk lov, som den tekniske 

dokumentasjonen viser til, ikke er i samsvar med 

definisjonen av rom i henhold til kategori 1 i vedlegg II 

til nevnte forordning eller med andre krav i nevnte 

forordning, særlig med hensyn til forbudet mot å bruke 

aroma, fargestoffer og søtningsmidler i produksjonen av 

rom, reglene for hvilke råmaterialer som kan brukes, 

vannkvaliteten og angivelsen av modningsperioden i 

beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av 

produktet. 

4)  Søknaden om registrering av «Ron de Guatemala» 

inneholder en nærmere beskrivelse av produktet som er 

i samsvar med definisjonen av rom i henhold til kategori 

1 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og andre 

krav i nevnte forordning. Denne beskrivelsen viser at 

reglene for produksjon av «Ron De Guatemala» er 

strengere enn de regler som gjelder for rom av 

standardkvalitet som produseres i nevnte land. 

5)  Søknaden om registrering av «Ron de Guatemala» som 

en geografisk betegnelse oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 110/2008. Kommi-

sjonen anser at produktet, i henhold til spesifikasjonene 

i den tekniske dokumentasjonen, oppfyller de relevante 

kravene i unionsretten. 

6)  På bakgrunn av dette anser Kommisjonen at begrunnel-

sene som framlegges i innsigelsene mot å få den 

geografiske betegnelsen «Ron de Guatemala» registrert 

i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 på 

grunnlag av manglende oppfyllelse av kravene i nevnte 

forordning, er grunnløse.  
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7)  Navnet «Ron de Guatemala» bør registreres som en 

geografisk betegnelse i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 110/2008. 

8)  Forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for alkoholsterke drikker — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 tilføyes følgende 

post i kategorien «1. Rom»: 

 «Ron de Guatemala Guatemala» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


