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PROTOKOL

DE KONTRAHERENDE PARTER ER BLEVET ENIGE OM
FØLGENDE BESTEMMELSER :

stedfæstelse suppleres inden for samme synsfelt med
navnet på en større geografisk enhed, indenfor hvilken
denne » Gemeinde« eller del heraf er beliggende:

1 . Det er forbudt med henblik på salg at ligge inde
med en vin med en eller flere af de i aftalens artikel 3 ,
stk. 1 , litra a), nævnte angivelser, at bringe en sådan vin
i omsætning eller at udføre den, når der til denne vin på
republikken Ostrigs område er blevet tilsat vin eller
druemost, der ikke må betegnes med en af ovennævnte
angivelser.

— Baden,

— Berghausen,
Burg,
— Falkenstein,

— Heiligenstein,
— Kirchberg,

Det er forbudt med henblik på salg at ligge inde med en
vin med en eller flere af de i aftalens artikel 3 , stk. 1 ,
litra b)y nævnte angivelser, at bringe en sådan vin i om
sætning eller at udføre den, når der til denne vin på Det
europæiske økonomiske Fællesskabs område er blevet
tilsat vin eller druemost, der ikke må betegnes med en af
ovennævnte angivelser.

— NufSdorf,
— Retzbach ,

— St. Johann,
— St. Martin,
— Stetten,

— Sulz,

2 . Aftalen finder også anvendelse på de i . aftalens arti
kel 3 nævnte angivelser, når det dej er sig om
— rødvine med oprindelse i Fællesskabet, der inden
den 30 . juni 1984 i medfør af Fællesskabets retsfor
skrifter er blevet sammenstukket med en vin, som
ikke er af fællesskabsoprindelse, _

— rødvine med oprindelse i Ostrig, der inden oven
nævnte dato i medfør af de østrigske retsforskrifter

— Winden .

5 . For vine med oprindelse i Fællesskabet er det kun
tilladt at -angive en vinstoksort, såfremt denne sort er
optaget i den klassificering af vinstoksorter, der er fast
sat af Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
i henhold til artikel 30, stk. 4, i forordning ( EOF)
nr. 337/79 .

er blevet sammenstukket med en vin, som ikke har

oprindelse i Ostrig.

3 . I medfør af artikel 2 , stk . 2 , kan aftalen udvides til
at omfatte bordvine , der i henhold til artikel 2 , stk . 3 ,

litra i ), i forordning ( EØF ) nr . 355 / 79 betegnes som
» Landwein«, »vin de pays «, » vino tipico «, »6vo(j.ao(a
Korra 7tapa5ooT|« ( appellation traditionnelle ) eller »oi
voq totukoi;« ( vin de pays ), og som ikke er anført i
bilaget ved undertegnelsen af aftalen .

I medfør af artikel 2, stk. 2 , kan aftalen udvides ^til at

omfatte østrigske vine, der betegnes ved en geografisk
angivelse, og som er fremstillet under iagttagelse af de
særlige produktionsregler, der er fastlagt ved de østrig
ske retsforskrifter.

4 . De navnene på nedenstående » Gemeinde« eller dele
heraf både figurerer i del A og B i bilaget til aftalen, kan
navnet på en af disse kun anvendes til betegnelse af en
vin, såfremt denne angivelse med henblik på en nøjere

For vine med oprindelse i Ostrig er det kun tilladt at
angive en vinstoksort, såfremt denne sort er anført i den
» Verordnung «, der er udstedt af » Bundesminister fiir
Land- urid Forstwirtschaft« i henhold til § 19 , stk. 1 ,
litra a), i » Weingesetz 1961 «.

Udtrykket » Burgunder« må kun anvendes til betegnelse
af vine med oprindelse i et af de kontraherende parters
område i sammensatte navne som » Blauer Spåtburgun
der«, Blauburgunder «, » Spåtburgunder «, » Friihbur
gunder «, » Weiféburgunder « eller » Grauburgunder «.

6 . For så vidt angår det naturlige alkoholindhold i de
druer eller den druemost, som anvendes til fremstilling
af de vine, der omfattes af den i aftalen omhandlede
beskyttelse, gælder følgende :
a) de i aftalens artikel 2, stk. 1 , litra a), omhandlede

vine skal være fremstillet af druer, hvis naturlige
alkoholindhold er mindst lige så stort som det, der i
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henhold til Fællesskabets retsforskrifter herom er
fastsat for denne vin i den medlemsstat i Fælles

skabet, hvor vinen har oprindelse,
b ) de i aftalens artikel 2 , stk. 1 , litra b), omhandlede
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— i små sendinger til privatpersoner, når - disse
mængder tydeligvis er bestemt til disse personers
eller deres families personlige forbrug,

b) på vin i privatpersoners flyttegods,

vine skal være fremstillet af druer, hvis naturlige
alkoholindhold er mindst lige så stort som det, der
er fastsat for denne vin i de østrigske retsforskrifter,

c) på vin, der er bestemt til varemesser, som er under
lagt den toldordning, der er fastsat med henblik
herpå, med det forbehold at de pågældende vine
skal være aftappet i beholdere på højst to liter,

Forskellene mellem de ovenfor omhandlede naturlige
alkoholindhold er ikke til hinder for, at de pågældende

d) på vinmængder, der er indført med henblik på vi
denskabelige og tekniske forsøg, når disse mængder
ikke overstiger én hl,

vine indføres .

7 . I medfør af artikel 9 , litra b), i aftalen anvendes
denne ikke :

a) på vinmængder op til 15 liter:

— når den præsenteres som handelsprøver i et
parti, der ikke er beregnet til salg,
— i rejsendes bagage,

/

e) på vin, der er bestemt til diplomatiske repræsenta
tioner, konsulater og lignende organisationer, og
som er importeret fri for afgift,

f) på vin, der indgår i internationale transportmidlers
forsyning,
g) på vinmængder, der indføres under den ordning,
som gælder for grænsebeboere.

