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I
(Säädökset, jotka on julkaistava)

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2500/2001,
annettu 17 päivänä joulukuuta 2001,
liittymistä valmistelevasta rahoitustuesta Turkille ja asetusten (ETY) N:o 3906/89, (EY) N:o 1267/
1999, (EY) N:o 1268/1999 ja (EY) N:o 555/2000 muuttamisesta
poliittiset ja taloudelliset arviointiperusteet ja jäsenvaltiota koskevat velvoitteet huomioon ottaen.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 308 artiklan,

(6)

Turkin osalta oikeusperusta liittymistä valmistelevan
kumppanuuden perustamiselle ja yhtenäiselle kehykselle
kaiken liittymistä valmistelevan rahoitustuen koordinoimiseksi on Turkille osana liittymistä valmistelevaa strategiaa annettavasta avusta ja erityisesti liittymistä valmistelevan kumppanuuden luomisesta 26 päivänä helmikuuta
2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 390/2001 (3).

(7)

Turkin liittymistä valmistelevan kumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista, välitavoitteista ja edellytyksistä
säädetään
päätöksessä
2001/235/EY (4).
Euroopan unionin Turkille antama tuki keskitetään
kuten muidenkin ehdokasmaiden osalta liittymistä
valmistelevassa kumppanuudessa määriteltyihin ensisijaisiin tavoitteisiin.

(8)

On asianmukaista, että yhteisön tukea käytetään
pääasiassa instituutioiden kehittämiseen ja investointeihin yhteisön säännöstön käyttöön ottamisen edistämiseksi.

(9)

Yhteisön olisi toteutettava erityisiä toimia Turkin kansalaisyhteiskunnan kehityksen edistämiseksi.

(10)

Rajaseutuyhteistyöhön erityisesti Turkin ja Euroopan
unionin, Turkin ja muiden ehdokasmaiden sekä Turkin
ja alueen muiden maiden rajoilla kohdistetaan erityisiä
toimia.

(11)

Komission olisi vastattava siitä, että liittymistä valmisteleva tuki sovitetaan yhteen jäsenvaltioiden bilateraalisen
tuen sekä Euroopan investointipankin rahoituksen, rajat
ylittävän yhteistyön (Phare, Meda, Tacis, Cards ja
Interreg) ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten
rahoitusvälineiden kanssa.

(12)

Yhteisön olisi rahoitettava osittain Turkin osallistumista
yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan.

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Edellytykset, jotka Euroopan unionin jäseniksi haluavien
ehdokasmaiden on täytettävä, vahvistettiin Kööpenhaminassa kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa
1993.

(2)

Helsingissä
joulukuussa
1999
kokoontuneessa
Eurooppa-neuvostossa todettiin, että ehdokasmaana
Turkin on määrä liittyä unioniin samojen kriteerien
perusteella, joita sovelletaan muihinkin ehdokasmaihin,
ja että olemassa olevan eurooppalaisen strategian perusteella Turkki pääsee muiden ehdokasmaiden tapaan osalliseksi liittymistä edeltävästä strategiasta, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Turkin uudistuksia.

(3)

(4)

(5)

Nizzassa joulukuussa 2000 kokoontuneessa Eurooppaneuvostossa pidettiin myönteisenä Turkin liittymistä
edeltävän strategian täytäntöönpanossa saavutettua edistystä.
Koska Turkki ei vielä täytä Kööpenhaminassa vahvistettuja poliittisia arviointiperusteita, yhteisö on kehottanut
sitä parantamaan ja edistämään demokraattisia käytäntöjään ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ottamaan
kansalaisyhteiskunnan tiiviimmin mukaan tähän prosessiin.
Liittymistä valmistelevan strategian perusta on liittymistä
valmisteleva kumppanuus, joka perustuu aikaisempien
Eurooppa-neuvostojen päätelmiin ja sisältää ensisijaiset
tavoitteet, joihin jäsenyysvalmisteluissa on keskityttävä

(1) EYVL C 240 E, 28.8.2001, s. 115.
(2) Lausunto annettu 25. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa
lehdessä).

(3) EYVL L 58, 28.2.2001, s. 1.
(4) EYVL L 85, 24.3.2001, s. 13.
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(13)

Yhteisön tuen antamisen edellytyksenä olisi oltava
yhteisön ja Turkin sopimusten velvoitteiden noudattaminen sekä asetuksessa (EY) N:o 390/2001, päätöksessä
2001/235/EY sekä tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten täyttäminen.

(14)

Komission olisi noudatettava tuen täytäntöönpanossa
Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa
21 päivänä joulukuuta 1977 annettua varainhoitoasetusta (1).

(15)

(16)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (2) mukaisesti.
Tarjouskilpailuihin olisi voitava osallistua jäsenvaltioiden
ja Turkin luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden
lisäksi luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden
muista ehdokasmaista sekä maista, jotka hyötyvät rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (Meda) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi osana Euro—Välimeri-yhteistyökumppanuutta (3) ja
Albanialle, Bosnialle ja Hertsegovinalle, Kroatialle, Jugoslavian liittotasavallalle ja entiselle Jugoslavian tasavallalle
Makedonialle annettavasta avusta (Cards) (4). Tiettyä
erityisasiantuntemusta edellytettäessä olisi myös luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden voitava osallistua Itä-Euroopan ja Keski-Aasian maista, joihin sovelletaan säännöksiä avun toimittamisesta Itä-Euroopan ja
Keski-Aasian kumppanivaltioille (5). Tasapuolisuuden
vuoksi muita ehdokasmaita koskeviin avustusohjelmiin
olisi sisällytettävä samanlaiset säännökset.

(20)

27.12.2001

Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän asetuksen
antamiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Yhteisö antaa Turkille liittymistä valmistelevaa rahoitustukea
Turkin liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa määriteltyjen ensisijaisten tavoitteiden tukemiseksi.

2 artikla
Tuki
— annetaan avustuksina,
— pannaan täytäntöön komission 10 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen hyväksymissä suuntaviivoissa määriteltyjen ohjelmasuunnittelua ja täytäntöönpanoa koskevien periaatteiden mukaisesti rahoitusohjelmilla
tai hankkeilla, joilla pyritään jäsenyyden edellytysten täyttämiseen,
— voidaan toimittaa palveluina, tavaratoimituksina tai työsuorituksina,
— ei saa investointien kyseessä ollessa kattaa maan tai kiinteistöjen ostamista.

3 artikla

(17)

Liittymistä valmistelevan tuen hallinnointi olisi hajautettava asteittain Turkkiin sen hallinnointi- ja varainhoidonvalvontakyvyn mukaisesti. Tämä edellyttää kuitenkin
sitä, että tukea valvotaan jälkikäteen ja että Turkin viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan samoja valvontatoimia
ja soveltamaan samoja takuita kuin mitä yhteisön lainsäädännössä on asiasta säädetty.

Edunsaajia voivat olla Turkin valtion lisäksi myös maakunnalliset ja paikalliset viranomaiset, yritysten tukiorganisaatiot ja
-hallinnot, osuuskunnat ja kansalaisyhteiskunta, erityisesti
työmarkkinaosapuolia edustavat järjestöt, yhdistykset, säätiöt,
voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja valtioista riippumattomat
järjestöt.

(18)

Olisi laadittava tukiohjelman täytäntöönpanoa koskevat
vuosikertomukset ja annettava arviointikertomus.

4 artikla

(19)

Ehdokasmaille annettavan liittymistä valmistelevan tuen
määrä kaksinkertaistettiin vuosien 2000—2006 rahoitusnäkymissä. Helsingissä kokoontuneen Eurooppaneuvoston mukaisesti tavoitteena olisi tavanomaisia
talousarviomenettelyjä noudattaen oltava, että tätä
periaatetta sovelletaan Turkkiin nykyisten rahoitusnäkymien jäljellä olevan voimassaolokauden ajan.

(1) EYVL L 356, 31.12.1977 s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001,
s. 1).
2
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
3
( ) Asetus (EY) N:o 1488/96 (EYVL L 189, 30.7.1996, s. 1), asetus
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
2698/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 1).
4
( ) Asetus (EY) N:o 2666/2000 (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 1).
5
( ) Asetus (EY, Euratom) N:o 99/2000 (EYVL L 12, 18.1.2000, s. 1).

1.
Tuen vastaanottajilta voidaan edellyttää rahoitusta
kullekin ohjelmalle tai hankkeelle. Tällainen rahoitusosuus
riippuu ohjelman tai hankkeen ominaisluonteesta. Poikkeustapauksissa rahoitus voidaan korvata luontoissuorituksilla kansalaisyhteiskunnan kehittämisen edistämiseen tarkoitetuissa ohjelmissa tai hankkeissa.
2.
Tuella voidaan kattaa kuluja, jotka liittyvät ohjelmasuunnittelun tukemiseen, tiedotustoimintaan sekä ohjelmien ja
hankkeiden seurantaan, tarkastuksiin, tilintarkastukseen ja arviointiin.
3.
Komissio antaa tiedottamista ja julkaisemista koskevia
yksityiskohtaisia säännöksiä, jotta yhteisön rahoitustoimien
näkyvyys voidaan taata tämän asetuksen puitteissa rahoitetuissa
toimissa.

27.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

4.
Tuki voi olla riippumatonta tai yhteisrahoitusta jäsenvaltioiden, Euroopan investointipankin, kolmansien maiden tai
monenvälisten toimielinten kanssa.
5.
Mahdollisuuksia yhteisrahoitukseen muiden avunantajien,
erityisesti jäsenvaltioiden kanssa, voidaan pyrkiä löytämään.
6.
Yhteisö voi osallistua tuen hallinnointirakenteiden kustannuksiin.
7.
Komissio varmistaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tarkoituksenmukaisen yhteistoiminnan muiden tuen myöntäjien ja
erityisesti Euroopan investointipankin kanssa.
5 artikla
Ohjelmien ja hankkeiden rahoituksen edellytyksenä on EY—
Turkki-assosiaatiosopimuksen, tulliliiton viimeisen vaiheen
aloittamisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn EY—Turkkiassosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 (1) ja muiden niihin
liittyvien sopimusten ja päätösten velvoitteiden noudattaminen
sekä asetuksen (EY) N:o 390/2001 4 artiklassa, Turkin liittymistä valmistelevassa kumppanuudessa sekä tässä asetuksessa
asetettujen edellytysten täyttäminen.
6 artikla
1.
Komissio noudattaa yhteisön tuen täytäntöönpanossa
avoimuutta koskevia sääntöjä ja varainhoitoasetusta ja erityisesti sen 114 artiklaa.
2.
Ohjelmien ja hankkeiden ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon seuraavat tekijät:
a) niiden tehokkuus ja välitön elinkelpoisuus;
b) kulttuurisidonnaiset, sosiaaliset ja sukupuoleen liittyvät
näkökohdat;
c) ympäristön säilyttäminen ja suojelu kestävän kehityksen
periaatteiden mukaisesti;
d) ohjelmien ja hankkeiden tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä instituutioiden kehittäminen;
e) samankaltaisista ohjelmista ja hankkeista saadut kokemukset.
7 artikla
1.
Komissio hyväksyy etukäteen Turkin valitsemat hankkeet,
järjestämät tarjouskilpailut ja tekemät sopimukset.
2.
Komissio voi kuitenkin kansallisen ja alakohtaisen ohjelmien/hankkeiden hallinnointikyvyn, varainhoidon valvontamenettelyjen sekä julkiseen varainhoitoon liittyvien rakenteiden
tapauskohtaisen arvioinnin perusteella päättää luopua 1
kohdassa tarkoitetun ennakkohyväksynnän vaatimuksesta ja
hajauttaa tuen hallinnoinnin Turkissa oleville täytäntöönpano(1) EYVL L 35, 13.2.1996, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna EY—Turkki-assosiaatiokomitean päätöksellä N:o 2/1999 (EYVL
L 72, 18.3.1999, s. 36).
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elimille. Tästä vaatimuksesta luopuminen edellyttää seuraavia
seikkoja:
a) Turkin täytäntöönpanoelimet täyttävät tukien hallinnointikykyä koskevat vähimmäisperusteet sekä kyseisiin elimiin
sovellettavat vähimmäisvaatimukset, jotka luetellaan liitteessä;
b) erityisiä edellytyksiä, jotka koskevat muun muassa tarjouskilpailujen järjestämistä, tarjousten analysointia ja arviointia,
sopimusten tekemistä sekä Turkin kanssa tehtyjen rahoitussopimusten yhteydessä annettujen julkisia hankintoja koskevien yhteisön sääntöjen täytäntöönpanoa.

8 artikla
1.
Komissio päättää yli kahden miljoonan euron suuruisten
tukien myöntämisestä 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen. Komissio toimittaa tätä varten 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle rahoitusehdotuksen, jossa kuvataan toteutettavat ohjelmat ja/tai hankkeet.
Komissio ilmoittaa 10 artiklassa tarkoitetulle komitealle
viimeistään viikkoa aikaisemmin rahoituspäätöksistä, joita se
aikoo tehdä sellaisista ohjelmista ja hankkeista, joiden kustannukset ovat alle kaksi miljoonaa euroa.
2.
Komissio voi hyväksyä 10 artiklassa tarkoitetun komitean
lausuntoa pyytämättä sellaiset lisätuet, jotka tarvitaan ohjelmien
tai hankkeiden yhteydessä tapahtuvien tai jo kirjattujen kustannusten ylitysten kattamiseen, jos ylitys on enintään 20
prosenttia alkuperäisestä, rahoituspäätöksellä vahvistetusta
tuesta.
3.
Kaikissa tämän asetuksen mukaisesti tehdyissä rahoitussopimuksissa määrätään, että komissio ja tilintarkastustuomioistuin tekevät paikan päällä tarkastuksia komission voimassa
olevien sääntöjen ja erityisesti varainhoitoasetuksen sääntöjen
perusteella vahvistamien tavanomaisten menettelyjen mukaisesti.
4.
Yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi tehokkaasti
komissio voi toteuttaa paikan päällä tarkastuksia komission
paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista
Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien
petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä
marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY)
N:o 2185/96 mukaisesti (2).
5.
Yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä
koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä
hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä
aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999
soveltamista koskevista rahoitussäännöistä 7 päivänä kesäkuuta
2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2222/2000 (3) 15
artiklan 3 kohtaa sovelletaan, mukaan luettuina yksittäisistä
väärinkäytöstapauksista ilmoittaminen ja järjestelmän perustaminen tällaisten tietojen käsittelyä varten.
(2) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(3) EYVL L 253, 7.10.2000, s. 5.
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6.
Jos ohjelmista ja hankkeista tehdään yhteisön ja Turkin
välisiä rahoitussopimuksia, niissä on määrättävä, että tuella ei
rahoiteta verojen eikä veronluontoisten maksujen maksamista.
7.
Osallistuminen tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin
on yhtäläisin ehdoin avoin kaikille jäsenvaltioiden, Euroopan
unionin jäsenyyttä hakeneiden ehdokasmaiden sekä asetuksen
(EY) N:o 1488/96 ja asetuksen (EY) N:o 2666/2000 soveltamisalaan kuuluvien maiden luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille.
Komissio voi tapauskohtaisesti antaa asetuksen (EY) N:o 99/
2000 soveltamisalaan kuuluville maille osallistumisluvan, jos
kyseiset ohjelmat tai hankkeet edellyttävät sellaista erityisasiantuntemusta, jota on erityisesti näissä maissa.
Jos kyseessä on yhteisrahoitus, komissio voi tapauskohtaisesti
myöntää kolmansien maiden yrityksille oikeuden osallistua
tarjouskilpailuihin ja hankintasopimuksiin.
8.
Edellä olevan 7 kohdan säännöksiä sovelletaan tavaratoimitusten alkuperään.

9 artikla
Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

10 artikla
1.
Komissiota avustaa taloudellisen tuen myöntämisestä
tietyille Keski- ja Itä-Euroopan maille 18 päivänä joulukuuta
1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (1) 9
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu komitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

27.12.2001

artiklassa tarkoitettuun kertomukseen. Kertomus on toimitettava viimeistään 30 päivänä syyskuuta seuraavana vuonna.

12 artikla
1.

Muutetaan asetus (EY) N:o 3906/89 seuraavasti:

— lisätään 7 artiklan 1 kohdan loppuun sanan ”maiden”
jälkeen sanat ”sekä Turkin, Kyproksen ja Maltan”.
2.
Muutetaan Kyproksen tasavallan ja Maltan tasavallan liittymistä valmistelevan strategian mukaisten toimien toteuttamisesta 13 päivänä maaliskuuta 2000 annettu neuvoston
asetus (EY) N:o 555/2000 (2) seuraavasti:
— lisätään 7 artiklan 9 kohtaan sanan ”Maltan” jälkeen sanat
”sekä muiden Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneiden
ehdokasmaiden”,
— lisätään 7 artiklan 10 kohtaan sanan ”Maltasta” jälkeen
sanat ”taikka muista Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneista ehdokasmaista”.
3.
Lisätään liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1267/1999 (3) 7
artiklaan kohta seuraavasti:
”8.
Kyproksen, Maltan ja Turkin luonnolliset henkilöt ja
oikeushenkilöt voivat osallistua tarjouskilpailuihin ja sopimuksiin samoin edellytyksin kuin kaikki jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.”
4.
Lisätään yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana 21 päivänä kesäkuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1268/1999 (4) 3 artiklaan kohta seuraavasti:
”3.
Kyproksen, Maltan ja Turkin luonnolliset henkilöt ja
oikeushenkilöt voivat osallistua tarjouskilpailuihin ja sopimuksiin samoin edellytyksin kuin kaikki jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.”

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa tarkoitettu määräaika
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
13 artikla
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla
Komissio antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä
talous- ja sosiaalikomitealle vuosittain kertomuksen tuen
täytäntöönpanosta. Kertomus sisältää tiedot vuoden aikana
rahoitetuista ohjelmista ja hankkeista, tulevan varainhoitovuoden suunnitelmista sekä tiedot seurannan ja arvioinnin
tuloksista ja tarvittaessa tuen hallinnointia koskevia muutosehdotuksia parhaan mahdollisen tehokkuuden takaamiseksi.
Tiedot voidaan sisällyttää asetuksen (ETY) N:o 3906/89 10
(1) EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11, asetus sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2666/2000.

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta uudelleen ennen 1 päivää
tammikuuta 2006. Komissio antaa tätä varten neuvostolle
ennen 1 päivää heinäkuuta 2005 asetusta koskevan arviointikertomuksen ja tarvittaessa ehdotuksen asetuksen muuttamiseksi.

14 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
(2) EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3.
(3) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73.
(4) EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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II
(Säädökset, joita ei tarvitse julkaista)

NEUVOSTO
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 2001,
lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien
mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen
tulosten huomioon ottamiseksi
(2001/916/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Olisi säädettävä, että komission on annettava eräiden
viinien kaupassa sovellettavia etuusmyönnytyksiä
koskevat täytäntöönpanoasetukset yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 248 a artiklalla perustetun tullikoodeksikomitean avustamana, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 62 artiklan
soveltamista. Komissio tekee täytäntöönpanoasetuksiin
tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka
saattavat aiheutua Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisistä uusista etuussopimuksista, pöytäkirjoista, kirjeenvaihdosta tai muista asiakirjoista tai jotka johtuvat yhteiseen nimikkeistöön tai
Taric-koodeihin tehdyistä muutoksista.

(4)

Pöytäkirjan eräiden määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä
yhteisön puolesta päätökset viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta
(pöytäkirjan liite II) sekä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen
luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan
liite III). Yhtäältä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustetun viinin hallintokomitean ja tislattujen
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä
koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa ja 300
artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ’vakautus- ja
assosiaatiosopimus’, parafoitiin 24 päivänä marraskuuta
2000 ja allekirjoitettiin kirjeenvaihtona Luxemburgissa 9
päivänä huhtikuuta 2001. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viiniin ja
väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat kauppajärjestelyt
olisi määriteltävä.

Neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 1998 antamien
neuvotteludirektiivien mukaisesti komissio ja entinen
Jugoslavian tasavalta Makedonia pääsivät 20 päivänä
kesäkuuta 2001 sopimukseen eräiden viinien kaupassa
sovellettavista uusista vastavuoroisista myönnytyksistä
sekä viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja
valvonnasta. Jotta yhdenmukaisuus säilyisi koko vakautusprosessissa, näiden neuvottelujen tulokset olisi sisällytettävä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen lisäpöytäkirjana.

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL
12.12.2000, s. 17).
2
( ) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
23.12.2000, s. 2).

viimeksi
L 311,
viimeksi
L 328,
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1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/
89 (1) 13 artiklalla perustetun väkeviä alkoholijuomia
käsittelevän täytäntöönpanokomitean ja toisaalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja
maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten
määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä
säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 (2) 12 artiklalla
perustetun maustettuja juomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean olisi avustettava komissiota tämän
antaessa tällaisia säännöksiä.

kirjeenvaihdon tai muiden asiakirjojen tekemisen vuoksi täytäntöönpanosäännöksiin tehdyt muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1493/1999 62 artiklan soveltamista.

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (3) mukaisesti.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

4 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a
artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

5 artikla
1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta lisäpöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden
viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien
alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten
vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien
osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi,
jäljempänä ’pöytäkirja’.
Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 14
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhteistyöneuvoston päätökseen, jossa vahvistetaan suojattujen nimien luettelot.
2.
Viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

2 artikla
6 artikla

1.
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisön
puolesta, millä osoitetaan yhteisön suostumus sitoutua pöytäkirjaan.

1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustettu viinin hallintokomitea.

2.
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

3 artikla

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

Komissio hyväksyy tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan liitteessä I määrättyjen eräiden viinien tariffikiintiöiden soveltamissäännökset ja
yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin
tehtyjen muutosten tai yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisten uusien sopimusten, pöytäkirjojen,
( ) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
3378/1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).
3
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
1

viimeksi
(EY) N:o
viimeksi
(EY) N:o

3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla
1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun
yhteistyöneuvoston
päätökseen,
jossa
vahvistetaan suojattujen nimitysten luettelot.
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2.
Väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

27.12.2001

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.
9 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

8 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1576/89 13
artiklalla perustettu tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91
12 artiklalla perustettu maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä täytäntöönpanokomitea.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. VANDENBROUCKE
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LISÄPÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian
väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta
eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista,
suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten
vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,
ja
ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA, jäljempänä ’entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia’,
jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kirjeenvaihtona Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2001,
KATSOVAT, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi tehtävä,
KATSOVAT, että väliaikainen sopimus, jolla luodaan kauppasuhteiden kehittymisen takaava sopimussuhde ja pannaan
täytäntöön vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kauppaa ja liitännäistoimenpiteitä koskevat määräykset, tuli voimaan 1
päivänä kesäkuuta 2001. Väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus tehdä viinejä ja väkeviä
alkoholijuomia koskeva erillinen sopimus.
KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä,
KATSOVAT, että koko vakautusprosessin yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva
sopimus olisi sisällytettävä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen pöytäkirjana,
KATSOVAT, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan pöytäkirjan olisi tultava voimaan samana päivänä kuin
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,
KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan
määräykset,
HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä
markkinoilla laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tähän pöytäkirjaan sisältyy:
1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),
2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan
liite II),
3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).
Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
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2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
3 artikla
Yhteisö ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään
noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.
Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen.
4 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin vakautus- ja assosiaatiosopimus.
5 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä, ja jokainen teksti
on yhtä todistusvoimainen.
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LIITE I

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä eräiden viinien kaupassa
sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä
1.
Seuraavien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:

CN-koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

ex 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
mukautus
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

15 000

+ 6 000

(1)

vapaa

285 000

– 6 000

(1)

(1) Toisen sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä 6 000 hl suurempia määriä
nimikettä ex 2204 29 koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.
Yhteisö myöntää tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
3.
Seuraavien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:
EJTM:n tullitariffin
koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen lisäys
(hl)

vapaa

3 000

300

Erityissäännökset

4.
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia myöntää tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos yhteisö ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka

a) on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista
rypäleistä ja
b) i) on peräisin EU:sta ja tuotettu viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) V osastossa tarkoitettuja enologisia käytänteitä
ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti,
ii) on peräisin entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja tuotettu entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian lainsäädännön mukaisia enologisia käytänteitä ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen on oltava yhteisön lainsäädännön mukaiset.
6.
Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää sellaisen
todistuksen esittämistä, jonka on antanut yhdessä laadituilla listoilla mainittu ja molempien sopimuspuolten
tunnustama virallinen elin ja jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.
(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
L 328, 23.12.2000, s. 2).
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7.
Sopimuspuolten on tutkittava viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä ottaen huomioon sopimuspuolten välisen viinikaupan
kehittymisen.
8.
Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.
9.
Toisen sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä
ongelmista.
10.
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella.
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LIITE II

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä viinien vastavuoroisesta
tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin
olevien viinien nimiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.
2 artikla
Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta
1983 allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’harmonoitu
järjestelmä’, mukaiseen nimikkeeseen 2204 kuuluviin viineihin.

mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia eri viinejä,
f) ’kuvaus’ pakkausmerkinnöissä, viinikuljetuksen mukana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa viinin
kuvaamiseen käytettyjä sanoja,
g) ’etiketöinti’ viiniä luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa,
astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä
olevia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia tai
tavaramerkkejä,
h) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
i) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
j) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,

3 artikla

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

Määritelmät

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva viini’, jota edeltää jonkin sopimuspuolen
nimi, viiniä, joka on tuotettu kyseisen sopimuspuolen
alueella kokonaan sen alueella kerätyistä rypäleistä,
b) ’maantieteellinen merkintä’ kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen
(jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäviksi tämän
sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa
ja esittelyssä,
c) ’perinteinen merkintä’ perinteisesti käytettyä liitteessä
mainittua nimeä, joka viittaa ennen kaikkea riittävät tunnusmerkit ja vakiintunen maineen omaavan viinin valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä,
d) ’suojattu nimi’ tämän sopimuksen mukaisesti suojattua b
alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c
alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää,
e) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimeä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda

I OSASTO
VIINIEN NIMEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan TRIPSsopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Tässä tarkoituksessa
kumpikin sopimuspuoli huolehtii siitä, että asianomaisilla
osapuolilla on käytettävissään aiheelliset oikeudelliset keinot
maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän tehokkaan suojan takaamiseksi ja sen estämiseksi, että merkintöjä
käytettäisiin kuvaamaan viinejä, joita kyseiset merkinnät tai
kuvaukset eivät koske.
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2.
Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa suojattavia yhteisön nimiä voidaan käyttää:
a) yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
3.
Yhteisössä suojattavia entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian nimiä voidaan käyttää:
a) yksinomaan sellaisissa entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta peräisin olevissa viineissä, joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian lainsäädännössä.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimien käytön viineissä, jotka eivät ole peräisin
mainituilta maantieteellisiltä alueilta tai paikasta, jossa nimitystä
on käytetty perinteisesti, ja sitä sovelletaan myös silloin, kun
— viinin oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,
— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.
5.

Jos maantieteelliset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille
edellyttäen, että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu nimitys on
homonyyminen jonkin sopimuspuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen kanssa, tätä nimeä
voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella tuotetun
viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys
viittaa, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen
käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä
kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
6.

Jos perinteiset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille
edellyttäen, että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu merkintä on
homonyyminen muualta kuin sopimuspuolten alueilta
peräisin olevan viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn
nimen kanssa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinin
kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja
jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin
olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
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7.
Yhteistyöneuvosto voi päätöksellä vahvistaa käytännön
käyttöedellytykset, joilla 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut homonyymiset nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa toisistaan siten,
että samalla taataan asianomaisten tuottajien tasapuolinen
kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.
8.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan.
9.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen maantieteellistä merkintää tai perinteistä merkintää, jota ei suojata tai
jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan
siellä.
10.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimitykseltä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

5 artikla
Suojatut nimet
Yhteisöstä ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta
peräisin olevien viinien osalta suojataan 14 artiklan 2 kohdan a
alakohdan mukaisesti laadittavissa luetteloissa määritellyt
nimet.

6 artikla
Tavaramerkit
1.
Viinin, jolla on tämän sopimuksen nojalla suojattu nimi,
tavaramerkkiä ei asianomaisen osapuolen pyynnöstä rekisteröidä tai rekisteröinti kumotaan, jos
— kyseessä oleva viini ei ole peräisin paikasta, johon maantieteellinen merkintä viittaa, tai jos
— kyseessä oleva viini ei ole se viini, jolle perinteinen
merkintä on varattu.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.

7 artikla
Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueelta peräisin
olevaa viiniä viedään sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle ja
pidetään kaupan siellä, 5 artiklassa tarkoitettuja sopimuspuolen
suojattuja nimiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen
sopimuspuolen alueelta peräisin olevaa viiniä.
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8 artikla

II OSASTO

Suojan laajuus

TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Soveltamisen valvonta
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti
etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka
mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet
toteuttavat tilanteen vaatimat hallinnolliset toimenpiteet ja/tai
tarvittavat oikeudelliset toimet epärehellisen kilpailun torjumiseksi tai estääkseen muulla tavoin suojatun nimen virheellisen
käytön.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee esiin jokin sana, joka
saattaa johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn viinin alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) viinin, jonka nimi suojataan tämän sopimuksen mukaisesti,
astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin liittyvissä
virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään sellaisia
viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viiniköynnöslajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia kuvauksia,
tavaramerkkejä, nimiä, merkintöjä tai kuvia, jotka suoraan
tai välillisesti antavat väärää tai vilpillistä tietoa,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinin alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamisella ei saa rajoittaa
8 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yhteisöille annettuja
mahdollisuuksia toteuttaa sopimuspuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Mainitut viranomaiset tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.
12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
yhteisön välisen kaupan kohteena oleva tai ollut viini ei ole
tämän sopimuksen määräysten tai sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen viinin osalta erityisesti seuraavat
seikat:
a) viinin tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) viinin koostumus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet,
c) niiden kuvaus ja esittely,
d) tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
III OSASTO

10 artikla
Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tämän sopimuksen
soveltamisella ei rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimille
nyt tai myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden
kansainvälisten sopimusten nojalla.

SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

13 artikla
Työryhmä
1.
Perustetaan työryhmä, joka toimii vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 113 artiklan mukaisesti perustettavan maatalouden erityiskomitean alaisuudessa.
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2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.
14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13
artiklan mukaisesti perustetun työryhmän välityksellä kaikissa
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat vakautus- ja assosiaatiokomitean
päätöksellä 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön
tehtyjen mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia viinialalle,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli voi
tehdä viinimarkkinoita koskevan yhteistyön laajentamiseen
tähtääviä ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta saadun kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
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muksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.
16 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian alueella.
17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen
velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen
tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut
aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
18 artikla

IV OSASTO

Aiempien varastojen kaupan pitäminen

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.
Viinejä, jotka tämän liitteen voimaantullessa on tuotettu,
valmistettu, kuvattu ja esitelty sopimuspuolten lakien tai
asetusten mukaisesti mutta tämän sopimuksen vastaisesti,
voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät.

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta viineihin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai
b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopi-

2.
Viinejä, jotka on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty
tämän liitteen mukaisesti mutta joiden tuotanto, valmistus,
kuvaus ja esittely eivät enää ole tämän sopimuksen mukaisia
sopimukseen tehdyn muutoksen vuoksi, voidaan pitää kaupan
kunnes varastot tyhjenevät, jos sopimuspuolet eivät toisin
määrää.

27.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen sopimukseen
viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä viiniä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 50 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetty viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat määrät,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut määrät,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluva viini.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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LIITE III

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla

— entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta viinien
laatua koskevassa asetuksessa (virallinen lehti nro 17/81)
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna viinien laatua
koskevalla asetuksella (virallinen lehti nro 14/89),

Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueeltaan peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimityksiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaisiin harmonoidun
järjestelmän nimikkeisiin 2205 ja ex 2206.

3 artikla
Määritelmät

2 artikla

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

Soveltamisala
Tämä sopimus koskee seuraavia tuotteita:
a) Väkevät alkoholijuomat, siten kuin ne määritellään

a) ’peräisin oleva väkevä alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua tislattua alkoholijuomaa,

— yhteisön osalta alkoholijuomien määritelmää, kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1576/89 (1),

b) ’peräisin oleva maustettu alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua maustettua juomaa,

— entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta väkevien alkoholijuomien laatua koskevassa asetuksessa
(virallinen lehti nro 16/88) sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna väkevien alkoholijuomien laatua koskevalla
asetuksella (virallinen lehti nro 63/88),

c) ’kuvaus’ etiketeissä, tarvittaessa väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa
käytettyjä sanoja,

ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaiseen harmonoidun
järjestelmän nimikkeeseen 2208,
b) maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä ’maustetut alkoholijuomat’, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
1601/91 (2),
(1) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
3378/1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).

viimeksi
(EY) N:o
viimeksi
(EY) N:o

d) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimitystä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia erilaisia väkeviä tai maustettuja alkoholijuomia,
e) ’etiketöinti’ väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä olevia
kuvauksia ja muita mainintoja, merkkejä, tunnuksia, kuvia
tai tavaramerkkejä,
f) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
g) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
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h) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
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— väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

5.
Jos väkevän alkoholijuoman ja maustetun alkoholijuoman
nimitykset ovat homonyymisiä, molemmat näistä nimityksistä
suojataan. Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi vahvistaa
päätöksellä käytännön edellytykset, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa toisistaan ottaen huomioon
sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja sen, ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.

I OSASTO
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien
ja maustettujen alkoholijuomien kuvauksessa käytettävien
nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 ja 23 artiklan soveltamista. Sopimuspuolten on tätä tarkoitusta varten annettava asianomaisille
osapuolille asianmukaiset oikeudelliset keinot, joilla voidaan
estää tietyn nimityksen käyttö sellaisen väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman tunnistamisessa, joka ei
ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä
alueelta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

6.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.
7.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä,
jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka
käyttö lopetetaan siellä.
8.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimityksiltä.
5 artikla
Suojatut nimitykset
Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 1 olevat nimitykset,

2.
Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa suojattavia yhteisön nimityksiä voidaan käyttää:

b) entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien osalta luettelossa 2 olevat
nimitykset,

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja

c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 3 olevat nimitykset,

— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.

d) entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien osalta luettelossa 4 olevat
nimitykset.

3.
Yhteisössä suojattavia entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian nimityksiä voidaan käyttää:

6 artikla

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian lainsäädännössä, ja

Tavaramerkit

— yksinomaan sellaisissa entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta peräisin olevissa väkevissä alkoholijuomissa
ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin nimityksiä sovelletaan.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimitysten käytön väkevissä alkoholijuomissa ja
maustetuissa alkoholijuomissa, jotka eivät ole peräisin kyseisellä nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai
paikasta, jossa kyseistä nimitystä on käytetty perinteisesti, ja
sitä sovelletaan myös silloin, kun

1.
Tavaramerkin rekisteröinti kielletään sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman osalta, jolla on 5
artiklassa tarkoitettu nimitys, tai tällainen rekisteröinti voidaan
asianomaisen osapuolen pyynnöstä kumota, jos kyseessä on
muualta kuin nimityksessä mainitusta paikasta peräisin oleva
väkevä alkoholijuoma.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.
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7 artikla
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suuksiin toteuttaa sopimuspuolien osalta asianmukaisia toimia,
tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueilta peräisin
olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia
viedään tai pidetään kaupan niiden alueiden ulkopuolella,
toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja
nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen sopimuspuolen alueelta peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai
maustettuja alkoholijuomia.

10 artikla
Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimityksille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.

8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset

9 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen havaitsee, että väkevän alkoholijuoman tai maustetun
alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka mainonnassa on
tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen
vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat tarvittavat
oikeudelliset toimet epärehellisen kilpailun torjumiseksi tai
suojatun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla
tavoin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännössä säädettyjä nimityksiä käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee esiin jokin sana, joka
saattaa johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman alkuperän,
luonteen tai laadun suhteen,
b) väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman
astioissa, pakkauksissa tai mainonnassa taikka tällaisten
juomien tämän sopimuksen nojalla suojattuihin nimityksiin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
kuvauksia, tavaramerkkejä, ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tällaisten juomien alkuperästä, luonteesta tai
aineellisista ominaisuuksista,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen
alkoholijuomien alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta 8
artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen mahdolli-

1.
Sopimuspuolet nimeävät kumpikin tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Näiden viranomaisten on tehtävä läheistä ja suoraa yhteistyötä keskenään.

12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
yhteisön välisen kaupan kohteena oleva tai ollut 2 artiklan
mukainen väkevä alkoholijuoma tai maustettu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen määräysten tai väkeviä
alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia koskevan
sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien
tietojen mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat
tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista
hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman osalta erityisesti seuraavat seikat:
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a) juomien tuottaja ja henkilö, jolla on valtuudet pitää niitä
hallussaan,
b) niiden koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet,
c) niiden kuvaus ja esittely,
d) yksityiskohtaiset tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä
koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

IV OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

III OSASTO

15 artikla

SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

Pienten määrien kauttakuljetus

13 artikla
Työryhmä

Tätä sopimusta ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin alkoholijuomiin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai

1.
Perustetaan työryhmä, joka toimii vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 113 artiklan mukaisesti perustettavan maatalouden erityiskomitean alaisuudessa.

b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

16 artikla
Alueellinen soveltaminen

Sopimuspuolten tehtävät

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta kyseisessä perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian alueella.

1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.

17 artikla

14 artikla

2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat vakautus- ja assosiaatiokomitean
päätöksellä 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan yhteisellä päätöksellä sopimuspuolten
omaan lainsäädäntöön tehtyjen mahdollisten muutosten
huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoilla,

Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli katsoo toisen laiminlyövän sille tämän sopimuksen
mukaan kuuluvia velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle
sopimuspuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten
tarvittavat tiedot.

c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.

3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut
aloitetaan välittömästi tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen.

3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli voi
tehdä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoita koskevan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä
ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta
saadun kokemuksen.

4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
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18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, jotka on
tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti sopimuspuolten sisäisen
lainsäädännön mukaisesti, mutta joiden kaupan pitäminen on kielletty tämän sopimuksen nojalla, vuoden
ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää tällaisia juomia kaupan varastojen loppumiseen asti. Tässä sopimuksessa määriteltyjä väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia ei voi enää valmistaa niiden alkuperäalueen ulkopuolella tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.
2.
Jos sopimuspuolet eivät muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien, joiden kuvaus ja esittely eivät enää ole
tämän sopimuksen mukaisia siihen tehdyn muutoksen vuoksi, kaupan pitäminen voi jatkua varastojen
loppumiseen asti.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan ja Makedonian väliseen sopimukseen
väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
pieninä määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 10 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät juomat, joiden määrä on enintään 10
litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetyt juomat, joiden määrä on enintään 10 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat määrät,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut määrät,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat juomat.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 2001,
lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien ja
väkevien alkoholijuomien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen
tulosten huomioon ottamiseksi
(2001/917/EY)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(4)

Olisi säädettävä, että komission on annettava eräiden
viinien etuuskaupassa sovellettavia myönnytyksiä
koskevat täytäntöönpanoasetukset yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 248 a artiklalla perustetun tullikoodeksikomitean avustamana, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 62 artiklan
soveltamista. Komissio tekee täytäntöönpanoasetuksiin
tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka
saattavat aiheutua Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisistä uusista etuussopimuksista, kirjeenvaihdosta tai muista asiakirjoista tai
jotka johtuvat yhteiseen nimikkeistöön tai Tarickoodeihin tehdyistä muutoksista.

(5)

Pöytäkirjan eräiden määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä
yhteisön puolesta päätökset viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta
(pöytäkirjan liite II) sekä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen
luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan
liite III). Yhtäältä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustetun viinin hallintokomitean ja toisaalta
tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1576/89 (3) 13 artiklalla perustetun tislattuja alkoholijuomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean ja maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja
maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten
määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä
säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 (4) 12 artiklalla
perustetun maustettuja juomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean olisi avustettava komissiota tämän
antaessa tällaisia säännöksiä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan
4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä
entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus, jäljempänä ’vakautus- ja
assosiaatiosopimus’, parafoitiin 24 päivänä marraskuuta
2001 ja se allekirjoitettiin kirjeenvaihdolla Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2001. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että
viiniin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat kauppajärjestelyt olisi määriteltävä.

(2)

Väliaikainen sopimus, jolla luodaan kauppasuhteiden
kehittymisen takaava sopimussuhde ja pannaan täytäntöön kauppaa ja kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräykset, tuli
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus
tehdä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva erillinen
sopimus.

(3)

Neuvoston 11 päivänä maaliskuuta 1998 antamien
neuvotteludirektiivien mukaisesti komissio ja entinen
Jugoslavian tasavalta Makedonia pääsivät 20 päivänä
kesäkuuta 2001 yhteisymmärrykseen eräiden viinien
kaupassa sovellettavista uusista vastavuoroisista myönnytyksistä sekä viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta,
suojasta ja valvonnasta. Jotta yhdenmukaisuus säilyisi
koko vakautusprosessissa, näiden neuvottelujen tulokset
olisi sisällytettävä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen
lisäpöytäkirjana.

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311,
12.12.2000, s. 17).
2) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328,
23.12.2000, s. 2).
3
( ) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
4
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).
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Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (1) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta lisäpöytäkirja Euroopan
yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen
väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien
mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi, jäljempänä ’pöytäkirja’.
Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla
1.
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisön
puolesta, millä osoitetaan yhteisön suostumus sitoutua pöytäkirjaan.
2.
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

3.

L 342/25

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
5 artikla

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 14
artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun yhteistyöneuvoston päätökseen, jossa vahvistetaan suojattujen nimien luettelot.
2.
Viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.
6 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustettu viinin hallintokomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
7 artikla

3 artikla
Komissio hyväksyy tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan liitteessä I määrättyjen eräiden viinien tariffikiintiöiden soveltamissäännökset ja
yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin
tehtyjen muutosten tai yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisten uusien sopimusten, pöytäkirjojen,
kirjeenvaihdon tai muiden asiakirjojen tekemisen vuoksi täytäntöönpanoasetuksiin tehdyt muutokset ja tekniset mukautukset,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1493/
1999 62 artiklan soveltamista.

4 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a
artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun
yhteistyöneuvoston
päätökseen,
jossa
vahvistetaan suojattujen nimitysten luettelot.
2.
Väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.
8 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1576/89 13
artiklalla perustettu tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91
12 artiklalla perustettu maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä täytäntöönpanokomitea.
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2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.
9 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. VANDENBROUCKE
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LISÄPÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen väliaikaiseen sopimukseen
sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä,
viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, ja
ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA, jäljempänä ’entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia’,
jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kirjeenvaihdolla Luxemburgissa 9 päivänä huhtikuuta 2001,
KATSOVAT, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi tehtävä,
KATSOVAT, että väliaikainen sopimus, jolla luodaan kauppasuhteiden kehittymisen takaava sopimussuhde ja pannaan
täytäntöön kauppaa ja kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräykset, tuli
voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001. Väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus tehdä viinejä ja
väkeviä alkoholijuomia koskeva erillinen sopimus,
KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä,
KATSOVAT, että koko vakautusprosessin yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva
sopimus olisi sisällytettävä väliaikaiseen sopimukseen pöytäkirjana,
KATSOVAT, että viinejä ja väkeviä alkoholeja koskevan pöytäkirjan olisi tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002,
KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan
määräykset,
HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä
markkinoilla laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tähän pöytäkirjaan sisältyy:
1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),
2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan
liite II),
3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).
Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
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2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa väliaikaista sopimusta.
3 artikla
Yhteisö ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään
noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.
Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen.
4 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 ja sitä sovelletaan samasta päivästä sillä
edellytyksellä, että 3 artiklassa tarkoitetut menettelyt saatetaan päätökseen.
5 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä, ja jokainen teksti
on yhtä todistusvoimainen.
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LIITE I

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä eräiden viinien kaupassa
sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä
1.
Seuraavien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä

CN-koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

ex 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

15 000

+ 6 000

(1)

vapaa

285 000

– 6 000

(1)

(1) Toisen sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käyttää neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä yli 6 000 hehtolitran määriä
nimikettä ex 2204 29 koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.
Yhteisö myöntää tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos
entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
3.
Seuraavien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä
Entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian tullitariffin koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen lisäys
(hl)

vapaa

3 000

300

Erityissäännökset

4.
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia myöntää tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos yhteisö ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka

a) on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista
rypäleistä ja
b) i) on peräisin EU:sta ja tuotettu viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) V osastossa tarkoitettuja enologisia käytänteitä
ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti,
ii) on peräisin entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja tuotettu sen lainsäädännön mukaisia
enologisia käytänteitä ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen
on oltava yhteisön lainsäädännön mukaiset.
(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
L 328, 23.12.2000, s. 2).
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6.
Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää sellaisen
todistuksen esittämistä, jonka on antanut yhdessä laadituilla listoilla mainittu ja molempien sopimuspuolten
tunnustama virallinen elin ja jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.
7.
Sopimuspuolten on tutkittava viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä ottaen huomioon sopimuspuolten välisen viinikaupan
kehittymisen.
8.
Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.
9.
Toisen sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä
ongelmista.
10.
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella.
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LIITE II

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin
olevien viinien nimiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.
2 artikla
Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta
1983 allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’harmonoitu
järjestelmä’, mukaiseen nimikkeeseen 2204 kuuluviin viineihin.

alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta peräisin olevia
eri viinejä,
f) ’kuvaus’ etiketeissä, viinikuljetuksen mukana seuraavissa
asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa viinin kuvaamiseen käytettyjä sanoja,
g) ’etiketöinti’ viiniä luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa,
astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä
olevia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia tai
tavaramerkkejä,
h) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
i) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
j) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,

3 artikla

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

Määritelmät

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva viini’, jota edeltää jonkin sopimuspuolen
nimi, viiniä, joka on tuotettu kyseisen sopimuspuolen
alueella kokonaan sen alueella kerätyistä rypäleistä,
b) ’maantieteellinen merkintä’ kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen
(’TRIPS-sopimus’) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään
sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäviksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja
esittelyssä,
c) ’perinteinen merkintä’ perinteisesti käytettyä liitteessä
mainittua nimeä, joka viittaa ennen kaikkea riittävät tunnusmerkit ja vakiintunen maineen omaavan viinin valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä,
d) ’suojattu nimi’ tämän sopimuksen mukaisesti suojattua b
alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c
alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää,
e) ’homonyymi’ samaa tai niin samankaltaista suojattua nimeä,
että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda mieleen eri

I OSASTO
VIINIEN NIMEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan TRIPSsopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Tässä tarkoituksessa
kumpikin sopimuspuoli huolehtii siitä, että asianomaisilla
osapuolilla on käytettävissään aiheelliset oikeudelliset keinot
maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän tehokkaan suojan takaamiseksi ja sen estämiseksi, että merkintöjä
käytettäisiin kuvaamaan viinejä, joita kyseiset merkinnät tai
kuvaukset eivät koske.
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2.
Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa suojattavia yhteisön nimiä voidaan käyttää:
a) yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
3.
Yhteisössä suojattavia entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian nimiä voidaan käyttää:
a) yksinomaan sellaisissa entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta peräisin olevissa viineissä, joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian lainsäädännössä.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimien käytön viineissä, jotka eivät ole peräisin
mainituilta maantieteellisiltä alueilta tai paikasta, jossa nimitystä
on käytetty perinteisesti, ja sitä sovelletaan myös silloin, kun
— viinin oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,
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b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu merkintä on
homonyyminen muualta kuin sopimuspuolten alueilta
peräisin olevan viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn
nimen kanssa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinin
kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja
jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin
olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
7.
Yhteistyöneuvosto voi päätöksellä vahvistaa käytännön
käyttöedellytykset, joilla 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut homonyymiset nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa toisistaan siten,
että samalla taataan asianomaisten tuottajien tasapuolinen
kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.
8.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä edellyttäen, ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan.
9.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen maantieteellistä merkintää tai perinteistä merkintää, jota ei suojata tai
jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan
siellä.
10.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimitykseltä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.
5 artikla
5.

Jos maantieteelliset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille
edellyttäen, että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu nimitys on
homonyyminen jonkin sopimuspuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen kanssa, tätä nimeä
voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella tuotetun
viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys
viittaa, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen
käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä
kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
6.

Jos perinteiset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille
edellyttäen, että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,

Suojatut nimet
Yhteisöstä ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta
peräisin olevien viinien osalta suojataan 14 artiklan 2 kohdan a
alakohdan mukaisesti laadittavissa luetteloissa määritellyt
nimet.

6 artikla
Tavaramerkit
1.
Viinin, jolla on tämän sopimuksen nojalla suojattu nimi,
tavaramerkkiä ei asianomaisen osapuolen pyynnöstä rekisteröidä tai rekisteröinti kumotaan, jos
— kyseessä oleva viini ei ole peräisin paikasta, johon maantieteellinen merkintä viittaa, tai jos
— kyseessä oleva viini ei ole se viini, jolle perinteinen
merkintä on varattu.
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2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.
7 artikla
Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueelta peräisin
olevaa viiniä viedään sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle ja
pidetään kaupan siellä, 5 artiklassa tarkoitettuja sopimuspuolen
suojattuja nimiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen
sopimuspuolen alueelta peräisin olevaa viiniä.
8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.
9 artikla

L 342/33
10 artikla

Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos ei sopimuspuolten välillä toisin sovita, tämän sopimuksen
soveltamisella ei rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimille
nyt tai myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden
kansainvälisten sopimusten nojalla.
II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Mainitut viranomaiset tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

Soveltamisen valvonta
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin
havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä,
virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka mainonnassa on
tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet toteuttavat tilanteen vaatimat hallinnolliset toimenpiteet ja/tai tarvittavat oikeudelliset toimet torjuakseen epärehellisen kilpailun tai estääkseen
muulla tavoin suojatun nimen virheellisen käytön.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee esiin jokin sana, joka
saattaa johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn viinin alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) viinin, jonka nimitys suojataan tämän sopimuksen mukaisesti, astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
sellaisia viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viiniköynnöslajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia
kuvauksia, tavaramerkkejä, nimiä, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat väärää tai vilpillistä
tietoa,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinin alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamisella ei saa rajoittaa
8 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yhteisöille annettuja
mahdollisuuksia toteuttaa sopimuspuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
yhteisön välisen kaupan kohteena oleva tai ollut viini ei ole
tämän sopimuksen määräysten tai sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen viinin osalta erityisesti seuraavat
seikat:
a) viinin tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) viinin koostumus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet,
c) niiden kuvaus ja esittely,
d) tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI
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b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

13 artikla
Työryhmä
1.
Jo ennen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa perustetaan työryhmä Euroopan yhteisön ja entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian välisellä kirjeenvaihtona 29
päivänä huhtikuuta 1997 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella (1) perustetun yhteistyöneuvoston päätöksellä nro 1/98 (2)
luodun työryhmän alaisuuteen.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.
14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13
artiklan mukaisesti perustetun työryhmän välityksellä kaikissa
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat yhteistyöneuvoston päätöksellä 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan
sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia viinialalle,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli voi
tehdä viinimarkkinoita koskevan yhteistyön laajentamiseen
tähtääviä ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta saadun kokemuksen.

16 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian alueella.

17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen
velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen
tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut
aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.

18 artikla

4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Aiempien varastojen kaupan pitäminen

IV OSASTO

1.
Viinejä, jotka tämän liitteen voimaantullessa on tuotettu,
valmistettu, kuvattu ja esitelty sopimuspuolten lakien tai
asetusten mukaisesti mutta tämän sopimuksen vastaisesti,
voidaan pitää kaupan, kunnes varastot tyhjenevät.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta viineihin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai

(1) EYVL L 190, 4.7.1998, s. 48.
(2) EYVL L 348, 18.12.1997, s. 1.

2.
Viinejä, jotka on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty
tämän liitteen mukaisesti mutta joiden tuotanto, valmistus,
kuvaus ja esittely eivät enää ole tämän sopimuksen mukaisia
sopimukseen tehdyn muutoksen vuoksi, voidaan pitää kaupan,
kunnes varastot tyhjenevät, jos sopimuspuolet eivät toisin
määrää.

27.12.2001

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen sopimukseen
viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä viiniä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 50 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä.
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetettävä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluva viini,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuotu viini,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluva viini.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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LIITE III

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueeltaan peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimityksiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

— entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta viinien
laatua koskevassa asetuksessa (Jugoslavian sosialistisen
liittotasavallan virallinen lehti nro 17/81), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna viinien laatua koskevalla
asetuksella (Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan virallinen lehti nro 14/89),
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaisiin harmonoidun
järjestelmän nimikkeisiin 2205 ja ex 2206.

3 artikla
2 artikla
Soveltamisala

Määritelmät

Tämä sopimus koskee seuraavia tuotteita:

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

a) Väkevät alkoholijuomat, siten kuin ne määritellään

a) ’peräisin oleva väkevä alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua tislattua alkoholijuomaa,

— yhteisön osalta alkoholijuomien määritelmää, kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1576/89 (1),
— entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta väkevien alkoholijuomien laatua koskevassa asetuksessa
(Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan virallinen lehti
nro 16/88), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
väkevien alkoholijuomien laatua koskevalla asetuksella
(Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan virallinen lehti
nro 63/88),
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaiseen harmonoidun
järjestelmän nimikkeeseen 2208;
b) maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä ’maustetut alkoholijuomat’, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
1601/91 (2),
(1) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996,
s. 1).

b) ’peräisin oleva maustettu alkoholijuoma’, jota edeltää sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella tuotettua
maustettua alkoholijuomaa,
c) ’kuvaus’ etiketeissä, tarvittaessa väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa
käytettyjä sanoja,
d) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimitystä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueelta
peräisin olevia erilaisia väkeviä tai maustettuja alkoholijuomia,
e) ’etiketöinti’ väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä, olevia
kuvauksia ja muita mainintoja, merkkejä, tunnuksia, kuvia
tai tavaramerkkejä,
f) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
g) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,

27.12.2001

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

h) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,

L 342/37

— väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

5.
Jos väkevän alkoholijuoman ja maustetun alkoholijuoman
nimitykset ovat homonyymisiä, molemmat näistä nimityksistä
suojataan. Yhteistyöneuvosto voi vahvistaa päätöksellä
käytännön edellytykset, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa toisistaan ottaen huomioon sen, että
asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja
sen, ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.

I OSASTO
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien
ja maustettujen alkoholijuomien kuvauksessa ja esittelyssä
käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 ja 23 artiklan soveltamista. Sopimuspuolten on tätä tarkoitusta varten annettava
asianomaisille osapuolille asianmukaiset oikeudelliset keinot,
joilla voidaan estää tietyn nimityksen käyttö sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman tunnistamisessa,
joka ei ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

6.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.
7.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä,
jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka
käyttö lopetetaan siellä.
8.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimityksiltä.
5 artikla
Suojatut nimitykset
Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 1 olevat nimitykset,

2.
Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa suojattavia yhteisön nimityksiä voidaan käyttää:

b) entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien osalta luettelossa 2 olevat
nimitykset,

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja

c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 3 olevat nimitykset,

— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.

d) entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin
olevien maustettujen alkoholijuomien osalta luettelossa 4
olevat nimitykset.

3.
Yhteisössä suojattavia entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian nimityksiä voidaan käyttää:

6 artikla

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään entisen Jugoslavian
tasavallan Makedonian lainsäädännössä, ja
— yksinomaan sellaisissa entisestä Jugoslavian tasavallasta
Makedoniasta peräisin olevissa väkevissä alkoholijuomissa
ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin nimityksiä sovelletaan.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimitysten käytön väkevissä alkoholijuomissa ja
maustetuissa alkoholijuomissa, jotka eivät ole peräisin kyseisellä nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai
paikasta, jossa kyseistä nimitystä on käytetty perinteisesti, ja
sitä sovelletaan myös silloin, kun

Tavaramerkit
1.
Tavaramerkin rekisteröinti kielletään sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman osalta, jolla on 5
artiklassa tarkoitettu nimitys, tai tällainen rekisteröinti voidaan
asianomaisen osapuolen pyynnöstä kumota, jos kyseessä on
muualta kuin nimityksessä mainitusta paikasta peräisin oleva
väkevä alkoholijuoma.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
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7 artikla
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suuksiin toteuttaa sopimuspuolissa asianmukaisia toimia,
tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueilta peräisin
olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia
viedään tai pidetään kaupan niiden alueiden ulkopuolella,
toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja
nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen sopimuspuolen alueelta peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai
maustettuja alkoholijuomia.

8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin
havaitsee, että väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai
kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen vaatimia
hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat tarvittavat oikeudelliset toimet epärehellisen kilpailun torjumiseksi tai suojatun
nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavoin.

10 artikla
Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimityksille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Sopimuspuolet nimeävät kumpikin tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Näiden viranomaisten on tehtävä läheistä ja suoraa yhteistyötä keskenään.

12 artikla

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun

Rikkomukset

a) yhteisön tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lainsäädännössä säädettyjä nimityksiä käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee esiin jokin sana, joka
saattaa johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman alkuperän,
luonteen tai laadun suhteen,

1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:

b) väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman
astioissa, pakkauksissa tai mainonnassa taikka tällaisten
juomien tämän sopimuksen nojalla suojattuihin nimityksiin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
kuvaksia, tavaramerkkejä, ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tällaisten juomien alkuperästä, luonteesta tai
aineellisista ominaisuuksista,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen
alkoholijuomien alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta 8
artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen mahdolli-

a) että jokin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja
yhteisön välisen kaupan kohteena oleva tai ollut 2 artiklassa
tarkoitettu väkevä alkoholijuoma tai maustettu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen määräysten tai väkeviä
alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia koskevan
sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien
tietojen mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat
tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista
hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman osalta erityisesti seuraavat seikat:
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a) niiden tuottaja ja henkilö, joka pitää niitä hallussaan,
b) niiden koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet,
c) niiden kuvaus ja esittely,
d) yksityiskohtaiset tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä
koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta
saadun kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

IV OSASTO
III OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

15 artikla
13 artikla
Työryhmä
1.
Jo ennen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa perustetaan työryhmä Euroopan yhteisön ja entisen
Jugoslavian tasavallan Makedonian välisellä kirjeenvaihtona 29
päivänä huhtikuuta 1997 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella (1) perustetun yhteistyöneuvoston päätöksellä nro 1/98 (2)
luodun työryhmän alaisuuteen.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin alkoholijuomiin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai
b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

16 artikla
Alueellinen soveltaminen

14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13
artiklan mukaisesti perustetun työryhmän välityksellä kaikissa
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) muuttavat yhteistyöneuvoston päätöksellä 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen mahdollisten
muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoilla,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli voi
tehdä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoita koskevan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä
(1) EYVL L 348, 18.12.1997, s. 2.
(2) EYVL L 190, 4.7.1998, s. 48.

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja entisen Jugoslavian tasavallan
Makedonian alueella.

17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli katsoo toisen laiminlyövän sille tämän sopimuksen
mukaan kuuluvia velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle
sopimuspuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten
tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut
aloitetaan välittömästi tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
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18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, jotka on
tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti sopimuspuolten sisäisen
lainsäädännön mukaisesti, mutta joiden kaupan pitäminen on kielletty tämän sopimuksen nojalla, vuoden
ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää tällaisia juomia kaupan varastojen loppumiseen asti. Tässä sopimuksessa määriteltyjä väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia ei voi enää valmistaa niiden alkuperäalueen ulkopuolella tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.
2.
Jos sopimuspuolet eivät muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien, joiden kuvaus ja esittely eivät enää ole
tämän sopimuksen mukaisia siihen tehdyn muutoksen vuoksi, kaupan pitäminen voi jatkua varastojen
loppumiseen asti.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian väliseen sopimukseen
väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
pieninä määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 10 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät juomat, joiden määrä on enintään 10
litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetyt juomat, joiden määrä on enintään 10 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat juomat,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut juomat, joiden määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut juomat,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat juomat.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 2001,
lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan
väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta
eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista,
suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten
vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi
(2001/918/EY)
tetun tullikoodeksikomitean avustamana, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 62 artiklan
soveltamista. Komissio tekee täytäntöönpanoasetuksiin
tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka
saattavat aiheutua Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisistä uusista etuussopimuksista, pöytäkirjoista,
kirjeenvaihdosta tai muista asiakirjoista tai jotka johtuvat
yhdistettyyn nimikkeistöön tai Taric-koodeihin tehdyistä
muutoksista.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan
4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
(4)

Pöytäkirjan eräiden määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä
yhteisön puolesta päätökset viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta
(pöytäkirjan liite II) sekä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen
luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan
liite III). Yhtäältä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustetun viinin hallintokomitean ja toisaalta
tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o
1576/89 (3) 13 artiklalla perustetun tislattuja alkoholijuomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean ja maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja
maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten
määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä
säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91 (4) 12 artiklalla
perustetun maustettuja juomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean olisi avustettava komissiota tämän
antaessa tällaisia säännöksiä.

(5)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (5) mukaisesti,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus,
jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, parafoitiin
14 päivänä toukokuuta 2001 ja allekirjoitettiin 29
päivänä lokakuuta 2001. Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viiniin ja
väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat kauppajärjestelyt
olisi määriteltävä.

(2)

Neuvoston 13 päivänä marraskuuta 2000 antamien
neuvotteludirektiivien mukaisesti komissio ja Kroatian
tasavalta pääsivät 20 päivänä huhtikuuta 2001 yhteisymmärrykseen eräiden viinien kaupassa sovellettavista
uusista vastavuoroisista myönnytyksistä sekä viinien
nimien ja väkevien alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta.
Jotta yhdenmukaisuus säilyisi koko vakautusprosessissa,
näiden neuvottelujen tulokset olisi sisällytettävä
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen lisäpöytäkirjana.

(3)

Olisi säädettävä, että komission on annettava eräiden
viinien kaupassa sovellettavia etuusmyönnytyksiä
koskevat täytäntöönpanoasetukset yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 248 a artiklalla perus-

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311,
12.12.2000, s. 17).

(2) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
23.12.2000, s. 2).
3
( ) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
3378/1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
4
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).
5
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

viimeksi
L 328,
viimeksi
(EY) N:o
viimeksi
(EY) N:o
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ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
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artiklan 7 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun vakautus- ja assosiaatiokomitean päätökseen,
jossa vahvistetaan suojattujen nimien luettelot.

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta lisäpöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen
vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista,
suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista,
suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen
tulosten huomioon ottamiseksi, jäljempänä ’pöytäkirja’.

2.
Viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

6 artikla

2 artikla

1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustettu viinin hallintokomitea.

1.
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisön
puolesta, millä osoitetaan yhteisön suostumus sitoutua pöytäkirjaan.

2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

2.
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön nimissä pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

3 artikla
Komissio hyväksyy tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan liitteessä I määrättyjen eräiden viinien tariffikiintiöiden soveltamissäännökset ja
yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin
tehtyjen muutosten tai yhteisön ja Kroatian tasavallan välisten
uusien sopimusten, pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon tai muiden
asiakirjojen tekemisen vuoksi täytäntöönpanosäännöksiin
tehdyt muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1493/99 62 artiklan soveltamista.

4 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a
artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5 artikla
1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4

7 artikla
1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun vakautus- ja assosiaatiokomitean päätökseen,
jossa vahvistetaan suojattujen nimitysten luettelot.
2.
Väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

8 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1576/89 13
artiklalla perustettu tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91
12 artiklalla perustettu maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä täytäntöönpanokomitea.
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2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.
9 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. VANDENBROUCKE
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LISÄPÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia
etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien
alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa
ja valvontaa koskevien sopimuspuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, ja
KROATIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Kroatia’,
jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus parafoitiin Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2001 ja allekirjoitettiin 29 päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa,
KATSOVAT, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi tehtävä,
KATSOVAT, että väliaikaisella sopimuksella luodaan sopimussuhde, jolla varmistetaan kauppasuhteiden kehittyminen, ja
että sopimuksella on pantava täytäntöön mahdollisimman pian kauppaa ja kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräykset. Väliaikainen sopimus parafoitiin 10 päivänä heinäkuuta ja allekirjoitettiin
29 päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa ja sitä on tarkoitus soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2002. Väliaikaisen
sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus tehdä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva erillinen
pöytäkirja.
KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä,
KATSOVAT, että koko vakautusprosessin yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva
sopimus olisi sisällytettävä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen pöytäkirjana,
KATSOVAT, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan pöytäkirjan olisi tultava voimaan samana päivänä kuin
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,
KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan
määräykset,
HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä
markkinoilla laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tähän pöytäkirjaan sisältyy:
1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),
2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan
liite II),
3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).
Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
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2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.
3 artikla
Yhteisö ja Kroatian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.
Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen.
4 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin vakautus- ja assosiaatiosopimus.
5 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena sopimuspuolten kaikilla virallisilla kielillä, ja jokainen teksti
on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisucé i prve godine.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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LIITE I

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä eräiden viinien etuuskaupassa sovellettavista vastavuoroisista myönnytyksistä
1.
Seuraavien Kroatian tasavallan alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:

CN-koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

ex 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

30 000

10 000

(1) (2)

vapaa

15 000

0

(2)

(1) Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun nimikkeitä
ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevan kiintiön ja nimikettä ex 2204 29 koskevan kiintiön yhteenlaskettu määrä saavuttaa 70 000
hehtolitran rajan.
2
( ) Toisen sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä määriä nimikettä ex 2204 29
koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.
Yhteisö myöntää tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos
Kroatian tasavalta ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
3.
Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:
Kroatian tullitariffin koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

8 000

800

(1)

(1) Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuotena, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun kiintiö
saavuttaa enintään 12 000 hehtolitran rajan.

4.
Kroatian tasavalta myöntää tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos yhteisö ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka:

a) on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista
rypäleistä ja
b) i) on peräisin EU:sta ja tuotettu viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) V osastossa tarkoitettuja enologisia käytänteitä
ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti,
ii) on peräisin Kroatian tasavallasta ja tuotettu Kroatian lainsäädännön mukaisia enologisia käytänteitä ja
prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen on oltava yhteisön
lainsäädännön mukaiset.
(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
L 328, 23.12.2000, s. 2).
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6.
Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää sellaisen
todistuksen esittämistä, jonka on antanut yhdessä laadituilla listoilla mainittu ja molempien sopimuspuolten
tunnustama virallinen elin ja jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.
7.
Sopimuspuolten on tutkittava viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä ottaen huomioon sopimuspuolten välisen viinikaupan
kehittymisen.
8.
Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.
9.
Toisen sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä
ongelmista.
10.
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.

L 342/49

L 342/50

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

27.12.2001

LIITE II

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta,
suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet

e) ’homonyyminen’ samaa tai niin suojattua samankaltaista
nimeä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta, tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia eri viinejä,

1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin
olevien viinien nimiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

f) ’kuvaus’ etiketeissä, viinikuljetuksen mukana seuraavissa
asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa viinin kuvaamiseen käytettyjä sanoja,

2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

g) ’etiketöinti’ viiniä luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa,
astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä
olevia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia tai
tavaramerkkejä,

2 artikla
Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta
1983 allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä
’harmonoitu järjestelmä’, mukaiseen nimikkeeseen 2204 kuuluviin viineihin.
3 artikla
Määritelmät
Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva viini’, jota edeltää jonkin sopimuspuolen
nimi, viiniä, joka on tuotettu kyseisen sopimuspuolen
alueella kokonaan sen alueella kerätyistä rypäleistä,
b) ’maantieteellinen merkintä’ kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen
(jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäviksi tämän
sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa
ja esittelyssä,
c) ’perinteinen merkintä’ perinteisesti käytettyä liitteessä
mainittua nimeä, joka viittaa ennen kaikkea riittävät tunnusmerkit ja vakiintunen maineen omaavan viinin valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä,
d) ’suojattu nimi’ tämän sopimuksen mukaisesti suojattua b
alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c
alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää,

h) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, pakkausmerkinnöissä
ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
i) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
j) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja
— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.
I OSASTO
VIINIEN NIMEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan TRIPSsopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Tässä tarkoituksessa
kumpikin sopimuspuoli huolehtii siitä, että asianomaisilla
osapuolilla on käytettävissään aiheelliset oikeudelliset keinot
maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän tehokkaan suojan takaamiseksi ja sen estämiseksi, että merkintöjä
käytettäisiin kuvaamaan viinejä, joita kyseiset merkinnät tai
kuvaukset eivät koske.
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Kroatiassa suojattavia yhteisön nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
3.

Yhteisössä suojattavia Kroatian nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa Kroatiasta peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Kroatian lainsäädännössä.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimien käytön viineissä, jotka eivät ole peräisin
mainituilta maantieteellisiltä alueilta tai paikasta, jossa nimitystä
on käytetty perinteisesti, ja sitä sovelletaan myös silloin, kun
— viinin oikea alkuperä ilmoitetaan,
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perämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin
olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
7.
Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päätöksellä vahvistaa
käytännön käyttöedellytykset, joilla 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut
homonyymiset nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa toisistaan siten, että samalla taataan asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.
8.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan.
9.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen maantieteellistä merkintää tai perinteistä merkintää, jota ei suojata tai
jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan
siellä.
10.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimitykseltä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,
— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.
5.

Jos maantieteelliset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu nimitys on
homonyyminen jonkin sopimuspuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen kanssa, tätä nimeä
voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella tuotetun
viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys
viittaa, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen
käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä
kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
6.

Jos perinteiset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu merkintä on
homonyyminen muualta kuin sopimuspuolten alueilta
peräisin olevan viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn
nimen kanssa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinin
kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja
jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alku-

5 artikla
Suojatut nimet
Seuraavat viinien nimet ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevat:
— viittaukset sen jäsenvaltion nimeen, josta viini on
peräisin,
— tätä tarkoitusta varten laadittavissa luetteloissa mainittavat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät;
b) Kroatiasta peräisin olevat:
— ilmaisu ”Kroatia” tai muu kyseistä maata ilmaiseva
nimitys,
— tätä tarkoitusta varten laadittavissa luetteloissa mainittavat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät.

6 artikla
Tavaramerkit
1.
Viinin, jolla on tämän sopimuksen nojalla suojattu nimi,
tavaramerkkiä ei asianomaisen osapuolen pyynnöstä rekisteröidä tai rekisteröinti kumotaan, jos
— kyseessä oleva viini ei ole peräisin paikasta, johon maantieteellinen merkintä viittaa, tai jos
— kyseessä oleva viini ei ole se viini, jolle perinteinen
merkintä on varattu.
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2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.

7 artikla
Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueelta peräisin
olevaa viiniä viedään sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle ja
pidetään kaupan siellä, 5 artiklassa tarkoitettuja sopimuspuolen
suojattuja nimiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen
sopimuspuolen alueelta peräisin olevaa viiniä.

27.12.2001
10 artikla

Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tämän sopimuksen
soveltamisella ei rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimille
nyt tai myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden
kansainvälisten sopimusten nojalla.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Soveltamisen valvonta
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin
havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä,
virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka mainonnassa on
tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet toteuttavat tilanteen vaatimat hallinnolliset toimenpiteet ja/tai tarvittavat oikeudelliset toimet torjuakseen epärehellisen kilpailun tai estääkseen
muulla tavoin suojatun nimen virheellisen käytön.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai Kroatian lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia
käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee
esiin jokin sana, joka saattaa johtaa harhaan näin kuvatun
tai esitetyn viinin alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) viinin, jonka nimi suojataan tämän sopimuksen mukaisesti,
astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin liittyvissä
virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään sellaisia
viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viiniköynnöslajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia kuvauksia,
tavaramerkkejä, nimiä, merkintöjä tai kuvia, jotka suoraan
tai välillisesti antavat väärää tai vilpillistä tietoa,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinin alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamisella ei saa rajoittaa
8 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yhteisöille annettuja
mahdollisuuksia toteuttaa sopimuspuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

Valvontaviranomaiset
1.
Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Mainitut viranomaiset tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.
12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin Kroatian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut viini ei ole tämän sopimuksen määräysten tai
sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen viinin osalta erityisesti seuraavat
seikat:
a) viinin tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) viinin koostumus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet,
c) viinin kuvaus ja esittely,
d) tiedot viinin tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

13 artikla
Työryhmä
1.
Perustetaan työryhmä, joka toimii vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 115 artiklan mukaisesti perustettavan maatalouden erityiskomitean alaisuudessa.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.
14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat vakautus- ja assosiaatiokomitean
päätöksellä 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön
tehtyjen mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia viinialalle,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli voi
tehdä viinimarkkinoita koskevan yhteistyön laajentamiseen
tähtääviä ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta saadun kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
IV OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta viineihin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai
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b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.
16 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.
17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen
velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen perusteelliseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että neuvottelut
aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen
1.
Viinejä, jotka tämän sopimuksen voimaantullessa on
tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty sopimuspuolten lakien
tai asetusten mukaisesti mutta tämän sopimuksen vastaisesti,
voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät.
2.
Viinejä, jotka on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty
tämän sopimuksen mukaisesti mutta joiden tuotanto,
valmistus, kuvaus ja esittely eivät enää ole tämän sopimuksen
mukaisia sopimukseen tehdyn muutoksen vuoksi, voidaan
pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät, jos sopimuspuolet
eivät toisin määrää.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen sopimukseen viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä viiniä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 50 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetty viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat määrät,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut määrät,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluva viini.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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LIITE III

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueeltaan peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimityksiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

2 artikla
Soveltamisala
Tämä sopimus koskee seuraavia tuotteita:
a) Väkevät alkoholijuomat, siten kuin ne määritellään

— Kroatian osalta viinien laatua koskevassa asetuksessa
(virallinen lehti nro 16/8 ja 63/88) ja viinilaissa
(Narodne novine nro 96/96) sekä viinilakiin perustuvassa asetuksessa (Narodne novine nro 96/96, 7/97,
117/97, 57/00),
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisiin
harmonoidun järjestelmän nimikkeisiin 2205 ja ex 2206.

3 artikla
Määritelmät
Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva väkevä alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua tislattua alkoholijuomaa,

— yhteisön osalta alkoholijuomien määritelmää, kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1576/89 (1),

b) ’peräisin oleva maustettu alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua maustettua juomaa,

— Kroatian osalta viinien laatua koskevassa asetuksessa
(virallinen lehti nro 16/8 ja 63/88) ja viinilaissa
(Narodne novine nro 96/96) sekä viinilakiin perustuvassa asetuksessa (Narodne novine nro 96/96, 7/97,
117/97, 57/00),

c) ’kuvaus’ etiketeissä, tarvittaessa väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa
käytettyjä sanoja,

ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaiseen
harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 2208,
b) Maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä ’maustetut alkoholijuomat’, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
1601/91 (2),
(1) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996,
s. 1).

d) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimitystä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia erilaisia väkeviä tai maustettuja alkoholijuomia,
e) ’etiketöinti’ väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä olevia
kuvauksia ja muita mainintoja, merkkejä, tunnuksia, kuvia
tai tavaramerkkejä,
f) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
g) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
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h) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
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— väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

5.
Jos väkevän alkoholijuoman ja maustetun alkoholijuoman
nimitykset ovat homonyymisiä, molemmat näistä nimityksistä
suojataan. Vakautus- ja assosiaatiokomitea voi vahvistaa
päätöksellä käytännön edellytykset, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa toisistaan, ottaen huomioon
sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja sen, ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.

I OSASTO
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien
ja maustettujen alkoholijuomien kuvauksessa käytettävien
nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 ja 23 artiklan soveltamista. Sopimuspuolten on tätä tarkoitusta varten annettava asianomaisille
osapuolille asianmukaiset oikeudelliset keinot, joilla voidaan
estää tietyn nimityksen käyttö sellaisen väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman tunnistamisessa, joka ei
ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä
alueelta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.
2.
Kroatiassa
käyttää:

suojattavia

yhteisön

nimityksiä

voidaan

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja
— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.
3.
Yhteisössä
käyttää:

suojattavia

Kroatian

nimityksiä

voidaan

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Kroatian lainsäädännössä, ja
— yksinomaan sellaisissa Kroatiasta peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimitysten käytön väkevissä alkoholijuomissa ja
maustetuissa alkoholijuomissa, jotka eivät ole peräisin kyseisellä nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai
paikasta, jossa kyseistä nimitystä on käytetty perinteisesti, ja
sitä sovelletaan myös silloin, kun

6.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajia harhaan.
7.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä,
jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka
käyttö lopetetaan siellä.
8.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimityksiltä.
5 artikla
Suojatut nimitykset
Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 1 olevat nimitykset,
b) Kroatiasta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 2 olevat nimitykset,
c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 3 olevat nimitykset,
d) Kroatiasta peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 4 olevat nimitykset.
6 artikla
Tavaramerkit
1.
Tavaramerkin rekisteröinti kielletään sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman osalta, jolla on 5
artiklassa tarkoitettu nimitys, tai tällainen rekisteröinti voidaan
asianomaisen osapuolen pyynnöstä kumota, jos kyseessä on
muualta kuin nimityksessä mainitusta paikasta peräisin oleva
väkevä alkoholijuoma.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
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7 artikla

10 artikla

Vienti

Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset

Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueilta peräisin
olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia
viedään tai pidetään kaupan niiden alueiden ulkopuolella,
toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja
nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen sopimuspuolen alueelta peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai
maustettuja alkoholijuomia.

Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimityksille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.
II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen elin
havaitsee, että väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai
kaupallisissa asiakirjoissa taikka mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen vaatimia
hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat tarvittavat oikeudelliset toimet epärehellisen kilpailun torjumiseksi tai suojatun
nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavoin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai Kroatian lainsäädännössä säädettyjä nimityksiä
käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee
esiin jokin sana, joka saattaa johtaa harhaan näin kuvatun
tai esitetyn väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman
astioissa, pakkauksissa tai mainonnassa taikka tällaisten
juomien tämän sopimuksen nojalla suojattuihin nimityksiin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
kuvauksia, tavaramerkkejä, ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tällaisten juomien alkuperästä, luonteesta tai
aineellisista ominaisuuksista,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen
alkoholijuomien alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta 8
artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksiin toteuttaa sopimuspuolien osalta asianmukaisia toimia,
tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Sopimuspuolet nimeävät kumpikin tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Näiden viranomaisten on tehtävä läheistä ja suoraa yhteistyötä keskenään.
12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin Kroatian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut 2 artiklan mukainen väkevä alkoholijuoma tai
maustettu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen
määräysten tai väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia koskevan sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien
tietojen mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat
tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista
hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman osalta erityisesti seuraavat seikat:
a) juoman tuottaja ja henkilö, jolla on valtuudet pitää sitä
hallussaan,
b) juoman koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet,
c) juoman kuvaus ja esittely,
d) yksityiskohtaiset tiedot juoman tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

13 artikla
Työryhmä
1.
Perustetaan työryhmä, joka toimii vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 115 artiklan mukaisesti perustettavan maatalouden erityiskomitean alaisuudessa.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai
b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.
16 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.
17 artikla

14 artikla

Noudattamatta jättäminen

Sopimuspuolten tehtävät

1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli katsoo toisen laiminlyövän sille tämän sopimuksen
mukaan kuuluvia velvoitteita.

1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.
2.
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Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat vakautus- ja assosiaatiokomitean
päätöksellä 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan yhteisellä päätöksellä sopimuspuolten
omaan lainsäädäntöön tehtyjen mahdollisten muutosten
huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoilla,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli voi
tehdä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kauppaa koskevan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä
ehdotuksia ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta
saadun kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
IV OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin alkoholijuomiin, jotka:

2.
Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle
sopimuspuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten
tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että neuvottelut
aloitetaan välittömästi tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen
1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, jotka on tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti sopimuspuolten sisäisen lainsäädännön mukaisesti, mutta
jotka on kielletty tämän sopimuksen nojalla, vuoden ajan
tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat
pitää tällaisia juomia kaupan varastojen loppumiseen asti. Tässä
sopimuksessa määriteltyjä väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia ei voi enää valmistaa niiden alkuperäalueen
ulkopuolella tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.
2.
Jos sopimuspuolet eivät muuta sovi, tämän sopimuksen
mukaisesti tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien, joiden kuvaus ja
esittely eivät enää ole tämän sopimuksen mukaisia siihen
tehdyn muutoksen vuoksi, kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen sopimukseen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja
valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
pieninä määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 10 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät juomat, joiden määrä on enintään 10
litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetyt juomat, joiden määrä on enintään 10 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat juomat,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut juomat, joiden määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut juomat,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat juomat.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 3 päivänä joulukuuta 2001,
lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(2001/919/EY)
tulokset olisi sisällytettävä väliaikaiseen sopimukseen
lisäpöytäkirjana.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
(4)

Olisi säädettävä, että komission on annettava eräiden
viinien kaupassa sovellettavia etuusmyönnytyksiä
koskevat täytäntöönpanoasetukset yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) 248 a artiklalla perustetun tullikoodeksikomitean avustamana, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 62 artiklan
soveltamista. Komissio tekee täytäntöönpanoasetuksiin
tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka
saattavat aiheutua Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisistä uusista etuussopimuksista, kirjeenvaihdosta tai muista asiakirjoista tai jotka johtuvat yhdistettyyn nimikkeistöön tai Taric-koodeihin tehdyistä
muutoksista.

(5)

Pöytäkirjan eräiden määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä
yhteisön nimissä päätökset viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen
luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan
liite II) sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan liite
III). Yhtäältä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74 artiklalla
perustetun viinin hallintokomitean ja toisaalta tislattujen
alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä
koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta
1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/
89 (3) 13 artiklalla perustetun tislattuja alkoholijuomia
käsittelevän täytäntöönpanokomitean ja maustettujen
viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 1601/91 (4) 12 artiklalla perustetun
maustettuja juomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean olisi avustettava komissiota tämän antaessa tällaisia
säännöksiä.

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan
4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus,
jäljempänä ’vakautus- ja assosiaatiosopimus’, parafoitiin
14 päivänä toukokuuta 2001 ja allekirjoitettiin 29
päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa. Vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viiniin ja väkeviin alkoholijuomiin sovellettavat
kauppajärjestelyt olisi määriteltävä.

(2)

Väliaikaisella sopimuksella luodaan sopimussuhde, jolla
varmistetaan kauppasuhteiden kehittyminen, ja sillä on
pantava täytäntöön mahdollisimman pian kauppaa ja
kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen määräykset. Väliaikainen sopimus
parafoitiin 10 päivänä heinäkuuta 2001 ja allekirjoitettiin 29 päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa. Väliaikaisen sopimuksen 14 artiklan 4 kohdassa toistetaan
sitoumus tehdä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia
koskeva erillinen sopimus.

(3)

Neuvoston 13 päivänä marraskuuta 2000 antamien
neuvotteluohjeiden mukaisesti komissio ja Kroatian tasavalta pääsivät 20 päivänä huhtikuuta 2001 sopimukseen
eräiden viinien kaupassa sovellettavista uusista vastavuoroisista myönnytyksistä sekä viinien nimien ja väkevien
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta. Jotta yhdenmukaisuus
säilyisi koko vakautusprosessissa, näiden neuvottelujen

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311,
12.12.2000, s. 17).
2) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
(
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL L 328,
23.12.2000, s. 2).
3
( ) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
4
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).
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Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (1) mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta lisäpöytäkirja Euroopan
yhteisön sekä Kroatian tasavallan väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta
eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien
nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä
väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa
koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi, jäljempänä ’pöytäkirja’.
Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla
1.
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja yhteisön
puolesta, millä osoitetaan yhteisön suostumus sitoutua pöytäkirjaan.
2.
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön puolesta pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

3.

L 342/61

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
5 artikla

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 7 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun väliaikaisen komitean päätökseen, jossa
vahvistetaan suojattujen nimien luettelot.
2.
Viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.
6 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustettu viinin hallintokomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
7 artikla

3 artikla
Komissio hyväksyy tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan liitteessä I määrättyjen eräiden viinien tariffikiintiöiden soveltamissäännökset ja
yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin
tehtyjen muutosten tai yhteisön ja Kroatian tasavallan välisten
uusien sopimusten, pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon tai muiden
asiakirjojen tekemisen vuoksi täytäntöönpanoasetuksiin tehdyt
muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 62 artiklan
soveltamista.

4 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a
artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.
2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
(1) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun väliaikaisen komitean päätökseen, jossa
vahvistetaan suojattujen nimitysten luettelot.
2.
Väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.
8 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 1576/89 13
artiklalla perustettu tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea ja asetuksen (ETY) N:o 1601/91 12 artiklalla
perustettu maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia
ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä täytäntöönpanokomitea.
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2.
Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.
9 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
F. VANDENBROUCKE
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LISÄPÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen väliaikaiseen sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten
neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,
ja
KROATIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Kroatia’,
jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus parafoitiin Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2001 ja allekirjoitettiin Luxemburgissa 29 päivänä lokakuuta 2001,
KATSOVAT, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa määrätään, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva sopimus olisi tehtävä,
KATSOVAT, että väliaikaisella sopimuksella luodaan sopimussuhde, jolla varmistetaan kauppasuhteiden kehittyminen, ja
että sopimuksella on pantava täytäntöön mahdollisimman pian kauppaa ja kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevat
vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräykset. Väliaikainen sopimus parafoitiin 10 päivänä heinäkuuta 2001 ja allekirjoitettiin 29 päivänä lokakuuta 2001 ja sitä on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2002. Väliaikaisen sopimuksen 14
artiklan 4 kohdassa toistetaan sitoumus tehdä viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva erillinen pöytäkirja.
KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella käydyt neuvottelut saatiin päätökseen sopimuspuolten välillä,
KATSOVAT, että koko vakautusprosessin yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskeva
sopimus olisi sisällytettävä väliaikaiseen sopimukseen pöytäkirjana,
KATSOVAT, että viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan pöytäkirjan olisi tultava voimaan samana päivänä kuin
väliaikaisen sopimuksen,
KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan
määräykset,
HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä
markkinoilla laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tähän pöytäkirjaan sisältyy:
1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),
2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan
liite II),
3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).
Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
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2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa väliaikaista sopimusta.
3 artikla
Yhteisö ja Kroatian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan soveltamiseksi.
Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen
saattamisesta päätökseen.
4 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin väliaikainen sopimus ja sitä sovelletaan samasta
päivästä lähtien kuin väliaikaista sopimusta.
5 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, portugalin, ranskan,
ruotsin, saksan, suomen, tanskan, kreikan ja kroatian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisuće i prve godine.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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LIITE I

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä
1.
Seuraavien Kroatian tasavallan alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä

CN-koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

ex 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

30 000

10 000

(1) (2)

vapaa

15 000

0

(2)

(1) Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun nimikkeitä
ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevan kiintiön ja nimikettä ex 2204 29 koskevan kiintiön yhteenlaskettu määrä saavuttaa 70 000
hehtolitran rajan.
2
( ) Toisen sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä määriä nimikettä ex 2204 29
koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.
Yhteisö myöntää tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos
Kroatian tasavalta ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
3.
Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:
Kroatian tullitariffin koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä
(hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

8 000

800

(1)

(1) Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun kiintiö
saavuttaa enintään 12 000 hehtolitran rajan.

4.
Kroatian tasavalta myöntää tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos yhteisö ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka:

a) on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista
rypäleistä ja
b) i) on peräisin EU:sta ja tuotettu viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) V osastossa tarkoitettujen enologisten käytänteiden ja prosessien mukaisesti,
ii) on peräisin Kroatian tasavallasta ja tuotettu Kroatian lainsäädännön mukaisia enologisia käytänteitä ja
prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen on oltava yhteisön
lainsäädännön mukaiset.
(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
L 328, 23.12.2000, s. 2).
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6.
Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää sellaisen
todistuksen esittämistä, jonka on antanut yhdessä laadituilla listoilla mainittava ja molempien sopimuspuolten tunnustama virallinen elin ja jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.
7.
Sopimuspuolten on tutkittava mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä ottaen huomioon
sopimuspuolten välisen viinikaupan kehittymisen.
8.
Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.
9.
Toisen sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä
ongelmista.
10.
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.
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LIITE II

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta,
suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet

e) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimeä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia eri viinejä,

1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin
olevien viinien nimiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

f) ’kuvaus’ etiketeissä, viinikuljetuksen mukana seuraavissa
asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa viinin kuvaamiseen käytettyjä sanoja,

2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

g) ’etiketöinti’ viiniä luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa,
astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä
olevia kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, kuvia tai
tavaramerkkejä,

2 artikla
Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta
1983 allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä
’harmonoitu järjestelmä’, mukaiseen nimikkeeseen 2204 kuuluviin viineihin.
3 artikla
Määritelmät
Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tässä asetuksessa
tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva viini’, jota edeltää jommankumman sopimuspuolen nimi, viiniä, joka on tuotettu kyseisen sopimuspuolen alueella kokonaan sen alueella kerätyistä rypäleistä,
b) ’maantieteellinen merkintä’ kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen
(jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäviksi tämän
sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa
ja esittelyssä,
c) ’perinteinen merkintä’ perinteisesti käytettyä liitteessä
mainittua nimeä, joka viittaa ennen kaikkea riittävät tunnusmerkit ja/tai vakiintuneen maineen omaavan viinin valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka tunnustetaan
sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja
esittelyssä,
d) ’suojattu nimi’ tämän sopimuksen mukaisesti suojattua b
alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c
alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää,

h) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, pakkausmerkinnöissä
ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
i) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
j) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja
— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.
I OSASTO
VIINIEN NIMEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimien vastavuoroisen suojan, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan TRIPSsopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Tässä tarkoituksessa
kumpikin sopimuspuoli huolehtii siitä, että asianomaisilla
osapuolilla on käytettävissään aiheelliset oikeudelliset keinot
maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän tehokkaan suojan takaamiseksi ja sen estämiseksi, että merkintöjä
käytettäisiin kuvaamaan viinejä, joita kyseiset merkinnät tai
kuvaukset eivät koske.
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Kroatiassa suojattavia yhteisön nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
3.

Yhteisössä suojattavia Kroatian nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa Kroatiasta peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Kroatian lainsäädännössä.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimien käytön viineissä, jotka eivät ole peräisin
mainituilta maantieteellisiltä alueilta tai paikasta, jossa nimitystä
on käytetty perinteisesti, ja sitä sovelletaan myös silloin, kun
— viinin oikea alkuperä ilmoitetaan,

perämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin
olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
7.
Väliaikainen komitea voi päätöksellä vahvistaa käytännön
käyttöedellytykset, joilla 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut homonyymiset nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa toisistaan siten,
että samalla taataan asianomaisten tuottajien tasapuolinen
kohtelu ja se, ettei kuluttajia johdeta harhaan.
8.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan.
9.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen maantieteellistä merkintää tai perinteistä merkintää, jota ei suojata tai
jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan
siellä.
10.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimeltä, jos kyseessä on tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluva tuote.

— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

5 artikla

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.
5.

Jos maantieteelliset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu nimitys on
homonyyminen jonkin sopimuspuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen kanssa, tätä nimeä
voidaan käyttää sillä maantieteellisellä alueella tuotetun
viinin kuvauksessa ja esittelyssä, johon kyseinen nimitys
viittaa, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen
käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä
kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
6.

Suojatut nimet
Seuraavat viinien nimet ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevat:
— viittaukset sen jäsenvaltion nimeen, josta viini on
peräisin,
— tätä tarkoitusta varten laadittavissa luetteloissa mainittavat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät;
b) Kroatiasta peräisin olevat:
— ilmaisu ”Kroatia” tai muu kyseistä maata ilmaiseva
nimitys,
— tätä tarkoitusta varten laadittavissa luetteloissa mainittavat maantieteelliset ja perinteiset merkinnät.

6 artikla

Jos perinteiset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu merkintä on
homonyyminen muualta kuin sopimuspuolten alueilta
peräisin olevan viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn
nimen kanssa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinin
kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja
jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alku-

L 342/69

Tavaramerkit
1.
Viinin, jolla on tämän sopimuksen nojalla suojattu nimi,
tavaramerkkiä ei asianomaisen osapuolen pyynnöstä rekisteröidä tai rekisteröinti kumotaan, jos
— kyseessä oleva viini ei ole peräisin paikasta, johon maantieteellinen merkintä viittaa,
tai jos
— kyseessä oleva viini ei ole se viini, jolle perinteinen
merkintä on varattu.
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2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.
7 artikla
Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueelta peräisin
olevaa viiniä viedään sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle ja
pidetään kaupan siellä, 5 artiklassa tarkoitettuja sopimuspuolen
suojattuja nimiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen
sopimuspuolen alueelta peräisin olevaa viiniä.
8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.
9 artikla

27.12.2001
10 artikla

Muu sisäinen lainsäädäntö ja muut kansainväliset sopimukset
Jos ei sopimuspuolten välillä toisin sovita, tämän sopimuksen
soveltamisella ei rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimille
nyt tai myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden
kansainvälisten sopimusten nojalla.
II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Mainitut viranomaiset tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

Soveltaminen
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti
etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka
mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet
toteuttavat tilanteen vaatimat hallinnolliset toimenpiteet ja/tai
tarvittavat oikeudelliset toimet torjuakseen epärehellisen
kilpailun tai estääkseen muulla tavoin suojatun nimen virheellisen käytön.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai Kroatian lainsäädännössä säädettyjä kuvauksia
käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee
esiin jokin sana, joka saattaa johtaa harhaan näin kuvatun
tai esitetyn viinin alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) viinin, jonka nimi suojataan tämän sopimuksen mukaisesti,
astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin liittyvissä
virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään sellaisia
viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viiniköynnöslajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia kuvauksia,
tavaramerkkejä, nimiä, merkintöjä tai kuvia, jotka suoraan
tai välillisesti antavat väärää tai vilpillistä tietoa,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinin alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltamisella ei saa rajoittaa
8 artiklassa tarkoitetuille henkilöille ja yhteisöille annettuja
mahdollisuuksia toteuttaa sopimuspuolten alueilla asianmukaisia toimia, tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin Kroatian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut viini ei ole tämän sopimuksen määräysten tai
sopimuspuolten lainsäädännön mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen viinin osalta erityisesti seuraavat
seikat:
a) viinin tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) viinin koostumus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet,
c) viinin kuvaus ja esittely,
d) tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.
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III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

13 artikla
Työryhmä
1.
Odotettaessa
vakautusja
assosiaatiosopimuksen
voimaantuloa perustetaan väliaikaisen sopimuksen 41 artiklan
mukaisesti perustettavan maatalouden erityiskomitean alaisuudessa toimiva työryhmä.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.
16 artikla
Alueellinen soveltaminen
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.
17 artikla

14 artikla

Noudattamatta jättäminen

Sopimuspuolten tehtävät

1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen
velvoitteita.

1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.
2.

L 342/71

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat väliaikaisen komitean päätöksellä 5
artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen
mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia viinialalla,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin sopimuspuoli voi
tehdä viinialan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä ehdotuksia
ottaen huomioon sopimuksen soveltamisessa saadun kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
IV OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta viineihin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai

2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen perusteelliseen tutkimiseen tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että neuvottelut
aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta
sopimusta voidaan soveltaa moitteettomasti.
18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen
1.
Viinejä, jotka tämän liitteen voimaantullessa on tuotettu,
valmistettu, kuvattu ja esitelty sopimuspuolten lakien tai
asetusten mukaisesti mutta tämän sopimuksen vastaisesti,
voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät.
2.
Viinejä, jotka on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty
tämän sopimuksen mukaisesti mutta joiden tuotanto,
valmistus, kuvaus ja esittely eivät enää ole tämän sopimuksen
mukaisia sopimukseen tehdyn muutoksen vuoksi, voidaan
pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät, jos sopimuspuolet
eivät toisin määrää.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen sopimukseen viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti pieninä määrinä viiniä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 50 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetty viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat määrät,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut määrät,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluva viini.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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LIITE III

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueeltaan peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimityksiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

— Kroatian osalta väkevien alkoholijuomien laatua koskevassa lainsäädännössä (Jugoslavian virallinen lehti nro
16/88 ja 63/88) ja viinilaissa (Narodne novine nro 96/
96) sekä viinilakiin perustuvassa lainsäädännössä
(Narodne novine nro 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaisiin harmonoidun
järjestelmän nimikkeisiin 2205 ja ex 2206.

3 artikla
Määritelmät

2 artikla
Soveltamisala

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:

Tämä sopimus koskee seuraavia tuotteita:
a) Väkevät alkoholijuomat, siten kuin ne määritellään

a) ’peräisin oleva väkevä alkoholijuoma’, jota edeltää jommankumman sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen
alueella tuotettua tislattua alkoholijuomaa,

— yhteisön osalta alkoholijuomien määritelmää, kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1576/89 (1),

b) ’peräisin oleva maustettu alkoholijuoma’, jota edeltää
jommankumman sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella tuotettua maustettua juomaa,

— Kroatian osalta väkevien alkoholijuomien laatua koskevassa lainsäädännössä (Jugoslavian virallinen lehti nro
16/88 ja 63/88) ja viinilaissa (Narodne novine nro 96/
96) sekä viinilakiin perustuvassa lainsäädännössä
(Narodne novine nro 96/96, 7/97, 117/97, 57/00),

c) ’kuvaus’ etiketeissä, tarvittaessa väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa
käytettyjä sanoja,

ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaiseen harmonoidun
järjestelmän nimikkeeseen 2208,
b) maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä ’maustetut alkoholijuomat’, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
1601/91 (2),
(1) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
3378/94 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).

viimeksi
(EY) N:o
viimeksi
(EY) N:o

d) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimeä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia,
e) ’etiketöinti’ väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia luonnehtivia ja astiassa, sen sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä olevia
kuvauksia ja muita merkintöjä, merkkejä, tunnuksia, kuvia
tai tavaramerkkejä,
f) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
g) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
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h) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
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— väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

5.
Jos väkevän alkoholijuoman ja maustetun alkoholijuoman
nimitykset ovat homonyymisiä, molemmat näistä nimityksistä
suojataan. Väliaikainen komitea voi vahvistaa päätöksellä
käytännön edellytykset, joilla kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa toisistaan ottaen huomioon sen, että
asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja
sen, ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.

I OSASTO
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien
ja maustettujen alkoholijuomien kuvauksessa käytettävien
nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien
kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’TRIPS-sopimus’) 22 ja 23 artiklan soveltamista. Sopimuspuolten on tätä tarkoitusta varten annettava asianomaisille
osapuolille asianmukaiset oikeudelliset keinot, joilla voidaan
estää tietyn nimityksen käyttö sellaisen väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman kuvaamisessa, joka ei
ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä
alueelta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

6.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.
7.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä,
jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka
käyttö lopetetaan siellä.
8.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimityksiltä.

5 artikla
Suojatut nimitykset
Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 1 olevat nimitykset,

voidaan

b) Kroatiasta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 2 olevat nimitykset,

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja

c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 3 olevat nimitykset,

— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.

d) Kroatiasta peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 4 olevat nimitykset.

2.
Kroatiassa
käyttää:

3.
Yhteisössä
käyttää:

suojattavia

suojattavia

yhteisön

Kroatian

nimityksiä

nimityksiä

voidaan

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Kroatian lainsäädännössä, ja
— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimitysten käytön väkevissä alkoholijuomissa ja
maustetuissa alkoholijuomissa, jotka eivät ole peräisin kyseisellä nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai
paikasta, jossa kyseistä nimitystä on käytetty perinteisesti, ja
sitä sovelletaan myös silloin, kun

6 artikla
Tavaramerkit
1.
Tavaramerkin rekisteröinti kielletään sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman osalta, jolla on 5
artiklassa tarkoitettu nimitys, tai tällainen rekisteröinti voidaan
asianomaisen osapuolen pyynnöstä kumota, jos kyseessä on
muualta kuin nimityksessä mainitusta paikasta peräisin oleva
väkevä alkoholijuoma.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 vilpittömässä
mielessä rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää
31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty
keskeytyksettä rekisteröinnistä alkaen.
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7 artikla

L 342/75

suuksiin toteuttaa sopimuspuolien osalta asianmukaisia toimia,
tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueilta peräisin
olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia
viedään tai pidetään kaupan niiden alueiden ulkopuolella,
toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja
nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisen sopimuspuolen alueelta peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai
maustettuja alkoholijuomia.

8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden toimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Täytäntöönpano
1.
Jos 11 artiklan mukaisesti nimetty toimivaltainen viranomainen havaitsee, että väkevän alkoholijuoman tai maustetun
alkoholijuoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa taikka mainonnassa on
tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen
vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat tarvittavat
oikeudelliset toimet epärehellisen kilpailun torjumiseksi tai
suojatun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla
tavoin.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai Kroatian lainsäädännössä säädettyjä nimityksiä
käännettäessä toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille tulee
esiin jokin sana, joka saattaa johtaa harhaan näin kuvatun
tai esitetyn väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman alkuperän, luonteen tai laadun suhteen,
b) väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman
astioissa, pakkauksissa tai mainonnassa taikka tällaisten
juomien tämän sopimuksen nojalla suojattuihin nimityksiin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
kuvauksia, tavaramerkkejä, ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tällaisten juomien alkuperästä, luonteesta,
aineksista tai laadusta,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen
alkoholijuomien alkuperästä.
3.
Edellä olevien 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei vaikuta 8
artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja yhteisöjen mahdolli-

10 artikla
Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Jos sopimuspuolten välillä ei toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimityksille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Sopimuspuolet nimeävät kumpikin tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Näiden viranomaisten on tehtävä läheistä ja suoraa yhteistyötä keskenään.

12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin Kroatian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut 2 artiklan mukainen väkevä alkoholijuoma tai
maustettu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen
määräysten tai väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia koskevan sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien
tietojen mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat
tai muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista
hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman osalta erityisesti seuraavat seikat:
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a) juomien tuottaja ja henkilö, joka pitää niitä hallussaan,
b) niiden koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet,
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4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia, ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

c) niiden kuvaus ja esittely,
d) yksityiskohtaiset tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä
koskeviin sääntöihin kohdistuneesta rikkomuksesta.

IV OSASTO
YLEISET MÄÄRÄYKSET

III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus

13 artikla
Työryhmä
1.
Jo ennen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaantuloa perustetaan työryhmä, joka toimii väliaikaisen sopimuksen 41 artiklan mukaisesti perustettavan maatalouden
erityiskomitean alaisuudessa.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta
toimintaa ja tutkii kaikkia sen soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

Tätä sopimusta ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin alkoholijuomiin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai
b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

16 artikla
Alueellinen soveltaminen

14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13 artiklassa tarkoitetun työryhmän välityksellä kaikissa tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja toimintaan liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat ja muuttavat väliaikaisen komitean päätöksellä 5
artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan yhteisellä päätöksellä sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoilla,

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Kroatian tasavallan alueella.

17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli katsoo toisen laiminlyövän sille tämän sopimuksen
mukaan kuuluvia velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle
sopimuspuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten
tarvittavat tiedot.

c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.

3.
Jos ihmisten terveys saattaa vaarantua tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi mahdollisen viivästymisen vuoksi, voidaan toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä ilman ennakkoneuvotteluja edellyttäen, että neuvottelut
aloitetaan välittömästi tällaisten toimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen.

3.
Tämän sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli voi
tehdä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien alan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä ehdotuksia
ottaen huomioon sopimuksen soveltamisesta saadun kokemuksen.

4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt
tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä, jotta tätä
sopimusta voidaan moitteettomasti soveltaa.
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18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, jotka on
tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti sopimuspuolten sisäisen
lainsäädännön mukaisesti, mutta joiden kaupan pitäminen on kielletty tämän sopimuksen nojalla, vuoden
ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää tällaisia juomia kaupan varastojen loppumiseen asti. Tässä sopimuksessa määriteltyjä väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia ei voi enää valmistaa niiden alkuperäalueen ulkopuolella tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen.
2.
Jos sopimuspuolet eivät muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti, mutta sopimukseen tehdyn
muutoksen vuoksi sen vastaisella tavalla tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan väliseen sopimukseen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja
valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
pieninä määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen kokonaismäärä ei ole yli 10 litraa, vaikka se koostuisi useammasta
erästä,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät juomat, joiden määrä on enintään 10
litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetyt juomat, joiden määrä on enintään 10 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat juomat,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut juomat, joiden määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut juomat,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat juomat.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
tehty 4 päivänä joulukuuta 2001,
lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen sen
kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä,
viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi
(2001/920/EY)
kirjeenvaihdosta tai muista asiakirjoista tai jotka johtuvat
yhteiseen nimikkeistöön tai Taric-koodeihin tehdyistä
muutoksista.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan
4 kohdan kanssa,

(4)

Pöytäkirjan eräiden määräysten täytäntöönpanon helpottamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä
yhteisön nimissä päätökset viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen
luetteloiden ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan
liite II) sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen luetteloiden ja pöytäkirjojen muuttamisesta (pöytäkirjan liite
III). Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74 artiklalla perustetun viinin hallintokomitean ja, soveltuvin osin, tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä
koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta
1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/
89 (4) 13 artiklalla perustetun tislattuja alkoholijuomia
käsittelevän täytäntöönpanokomitean sekä maustettujen
viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetun asetuksen
(ETY) N:o 1601/91 (5) 12 artiklalla perustetun täytäntöönpanokomitean olisi avustettava komissiota tämän
antaessa mainitunlaisia säännöksiä.

(5)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (6) mukaisesti,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välinen
Eurooppa-sopimus (1), jäljempänä ’Eurooppa-sopimus’,
tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999.

(2)

Neuvoston 17 päivänä huhtikuuta 1996 antamien
neuvotteludirektiivien mukaisesti komissio ja Slovenian
tasavalta ovat saattaneet päätökseen neuvottelut eräiden
viinien kaupassa sovellettavista uusista vastavuoroisista
kauppamyönnytyksistä sekä viinien nimien ja väkevien
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta. Jotta sopimus vastaisi
muiden ehdokasmaiden sopimuksia, näiden neuvottelujen tulokset olisi sisällytettävä Eurooppa-sopimukseen
lisäpöytäkirjana.

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:
(3)

Olisi säädettävä, että komission on annettava eräiden
viinien kaupassa sovellettavia etuusmyönnytyksiä
koskevat täytäntöönpanoasetukset yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 248 a artiklalla perustetun tullikoodeksikomitean avustamana, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (3) 62 artiklan
soveltamista. Komissio tekee täytäntöönpanoasetuksiin
tarvittavat muutokset ja tekniset mukautukset, jotka
saattavat aiheutua Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välisistä uusista etuussopimuksista, pöytäkirjoista,

(1) EYVL L 51, 26.2.1999, s. 3.
(2) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL
12.12.2000, s. 17).
3
( ) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
23.12.2000, s. 2).

viimeksi
L 311,
viimeksi
L 328,

1 artikla
Hyväksytään yhteisön puolesta lisäpöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden
sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn
Eurooppa-sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä,
viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen tulosten
huomioon ottamiseksi, jäljempänä ’pöytäkirja’.
(4) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
3378/1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
5
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1 asetus sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella
2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996, s. 1).
6
( ) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

viimeksi
(EY) N:o
viimeksi
(EY) N:o
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Pöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.
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ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

2 artikla
6 artikla
1.
Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään
henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön
puolesta, millä osoitetaan yhteisön suostumus sitoutua tähän
pöytäkirjaan.
2.
Neuvoston puheenjohtaja tekee yhteisön nimissä pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitetun hyväksyntäilmoituksen.

3 artikla
Komissio hyväksyy tämän päätöksen 4 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen pöytäkirjan liitteessä I määrättyjen eräiden viinien tariffikiintiöiden soveltamissäännökset ja
yhdistetyn nimikkeistön koodeihin ja Taric-alanimikkeisiin
tehtyjen muutosten tai yhteisön ja Slovenian tasavallan välisten
uusien sopimusten, pöytäkirjojen, kirjeenvaihdon tai muiden
asiakirjojen tekemisen vuoksi täytäntöönpanosäännöksiin
tehdyt muutokset ja tekniset mukautukset, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1493/1999 62 artiklan soveltamista.

4 artikla
1.
Komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 248 a
artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea.
2.
Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3.

1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1493/1999 74
artiklalla perustettu viinin hallintokomitea.
2.
Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla
1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan väkevien alkoholijuomien ja
maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuun assosiaatiokomitean päätökseen, jossa vahvistetaan suojattujen nimitysten luettelot.
2.
Väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 8 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii
ja esittää yhteisön kannan kaikkia muita mainittujen artiklojen
piiriin kuuluvia tapauksia varten.

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
8 artikla
5 artikla

1.
Neuvosto määrittelee määräenemmistöllä komission
ehdotuksesta yhteisön kannan viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen 4
artiklan 7 kohdassa ja 14 artiklan 2 kohdan a alakohdassa
tarkoitettuja suojattujen nimitysten luettelon vahvistamista
koskevia assosiaatiokomitean päätöksiä varten.
2.
Viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja
valvontaa koskevan sopimuksen 13 ja 14 artiklaa sovellettaessa
komissio antaa tämän päätöksen 6 artiklan 2 kohdassa
säädettyä menettelyä noudattaen tarvittavat säädökset sopimuksen luettelojen ja pöytäkirjan muuttamiseksi sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Komissio laatii

1.
Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1576/89 13 artiklalla perustettu tislattuja alkoholijuomia käsittelevä täytäntöönpanokomitea ja asetuksen (ETY) N:o 1601/91 12 artiklalla
perustettu maustettuja viinejä, maustettuja viinipohjaisia juomia
ja maustettuja viinistä valmistettuja juomasekoituksia käsittelevä täytäntöönpanokomitea.
2.
Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.
3.

Komiteat vahvistavat työjärjestyksensä.
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9 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2001.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
D. REYNDERS
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LISÄPÖYTÄKIRJA
Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen sen kaupallisten näkökohtien
mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista
tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien osapuolten neuvottelujen
tulosten huomioon ottamiseksi
EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,
ja
SLOVENIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Slovenia’,
jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka
KATSOVAT, että Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan
välinen assosiaatiosopimus, jäljempänä ’Eurooppa-sopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 10 päivänä kesäkuuta 1996 ja
se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 1999,
KATSOVAT, että sopimuspuolet allekirjoittivat 10 päivänä kesäkuuta 1996 Eurooppa-sopimukseen liitetyn yhteisen
aiejulistuksen, jossa ne totesivat, että ’erillisestä vastavuoroisesta viinisopimuksesta neuvotellaan ja se tehdään tulevaisuudessa siten, että se tulee voimaan samaan aikaan kuin sopimus (väliaikainen sopimus)’,
KATSOVAT, että näiden seikkojen perusteella neuvottelut aloitettiin ja saatettiin päätökseen sopimuspuolten välillä,
KATSOVAT, että jotta sopimus vastaisi muiden ehdokasmaiden sopimuksia, näiden neuvottelujen tulokset olisi sisällytettävä Eurooppa-sopimukseen lisäpöytäkirjana,
KATSOVAT, että tämän viinejä ja väkeviä alkoholeja koskevan pöytäkirjan on tultava voimaan 1 päivänä tammikuuta
2002,
KATSOVAT, että tätä tarkoitusta varten on tarpeen panna mahdollisimman pian täytäntöön tämän pöytäkirjan
määräykset,
HALUAVAT parantaa viinien, väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien kaupan pitämisen edellytyksiä
markkinoillaan laadun, keskinäisen edun ja vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen,
OTTAVAT HUOMIOON molempien sopimuspuolten edut viinien nimien ja väkevien alkoholijuomien ja maustettujen
alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisessa suojassa ja valvonnassa,
OVAT PÄÄTTÄNEET yhteisestä sopimuksesta määritellä Eurooppa-sopimuksessa määrättyihin maatalouskaupan näkökohtiin tehtävät mukautukset,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tähän pöytäkirjaan sisältyy:
1) sopimus eräiden viinien kaupassa sovellettavista vastavuoroisista etuusmyönnytyksistä (tämän pöytäkirjan liite I),
2) sopimus viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan
liite II),
3) sopimus väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta (tämän pöytäkirjan liite III).
Edellä 2 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa ja 3 kohdassa mainitun sopimuksen 5 artiklassa
tarkoitetut luettelot laaditaan myöhemmin, ja ne hyväksytään kyseisten sopimusten 13 ja 14 artiklassa
määrättyä menettelyä noudattaen.
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2 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa Eurooppa-sopimusta.
3 artikla
Yhteisö ja Slovenian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omia menettelyjään noudattaen. Sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi.
Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta
päätökseen.
4 artikla
Tämä pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002 edellyttäen, että 3 artiklassa määrätyt menettelyt on saatettu päätökseen.
5 artikla
Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin,
ranskan, ruotsin, saksan, suomen, tanskan ja slovenian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Hecho en Ljubljana, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Ljubljana, den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Ljubljana am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στη Λιουµπλιάνα, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done in Ljubljana on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Ljubljana, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Lubiana, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Ljubljana, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Liubliana, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Ljubljanassa, seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Ljubljana den sjunde december tjugohundraett.
V Ljubljana, sedmega decembra dva tisoč ena.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiko Slovenijo
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LIITE I

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välillä eräiden viinien etuuskaupassa sovellettavista
vastavuoroisista myönnytyksistä
1.
Seuraavien Slovenian tasavallan alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä
mainittuja myönnytyksiä

CN-koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

ex 2204 29

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä (hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

16 000

4 800

(1) (2)

vapaa

32 000

0

(2)

(1) Jos vähintään 80 % kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun nimikkeitä
ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevan kiintiön ja nimikettä ex 2204 29 koskevan kiintiön yhteenlaskettu määrä saavuttaa 72 000
hehtolitran rajan.
2
( ) Toisen sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä määriä nimikettä ex 2204 29
koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.
Yhteisö myöntää tullivapauden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille, jos
Slovenian tasavalta ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
3.
Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Slovenian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä:
Slovenian tullitariffin koodi

Kuvaus

ex 2204 10

Laatukuohuviinit

ex 2204 21

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini

Kannettava
tulli

Vuoden 2002
määrä (hl)

Vuotuinen
lisäys
(hl)

Erityissäännökset

vapaa

12 000

1 200

(1)

(1) Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuotena, vuotuista lisäystä sovelletaan siihen saakka, kun kiintiö
saavuttaa enintään 15 000 hehtolitran rajan.

4.
Slovenian tasavalta myöntää tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle
tuonnille, jos yhteisö ei anna näille tuotemäärille vientitukea.
5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka

a) on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista
rypäleistä, ja
b) i) on peräisin EU:sta ja tuotettu viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) V osastossa tarkoitettuja enologisia käytänteitä
ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti,
ii) on peräisin Slovenian tasavallasta ja tuotettu Slovenian lainsäädännön mukaisia enologisia käytänteitä
ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen on oltava yhteisön
lainsäädännön mukaiset.
(1) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000 (EYVL
L 328, 23.12.2000, s. 2).
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6.
Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää yhdessä
laaditulla listalla mainittavan molempien sopimuspuolten tunnustaman virallisen elimen antaman sellaisen
todistuksen esittämistä, jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.
7.
Sopimuspuolten on tutkittava mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä ottaen huomioon
sopimuspuolten välisen viinikaupan kehittymisen.
8.
Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.
9.
Toisen sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen toimintaa koskevista
ongelmista.
10.
Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin, ja Slovenian tasavallan alueella.
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LIITE II

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välillä viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta,
suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet

semiseen, tai suojattua alkuperäpaikan nimitystä, joka on
niin samankaltainen, että se aiheuttaa todennäköisesti
sekaannusta,

1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueiltaan peräisin
olevien viinien nimiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

f) ’kuvaus’ etiketeissä, viinikuljetuksen mukana seuraavissa
asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja mainonnassa viinin kuvaamiseen käytettyjä sanoja,

2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

g) ’etiketöinti” viiniä luonnehtivien ja samassa astiassa, myös
sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan
päällystyksessä, olevia kuvauksia ja muita mainintoja, merkkejä, tunnuksia tai tavaramerkkejä,

2 artikla

h) ”esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja
pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,

Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta
1983 allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ’harmonoitu
järjestelmä’, mukaiseen nimikkeeseen 2204 kuuluviin viineihin.
3 artikla
Määritelmät
Jollei nimenomaisesti toisin määrätä, tässä asetuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva viini’, jota edeltää jonkin sopimuspuolen
nimi, viiniä, joka on tuotettu kyseisen sopimuspuolen
alueella kokonaan sen alueella kerätyistä rypäleistä,
b) ’maantieteellinen merkintä’ kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen,
jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäviksi tämän
sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa
ja esittelyssä,
c) ’perinteinen merkintä’ perinteisesti käytettyä liitteessä
mainittua nimeä, joka viittaa ennen kaikkea riittävät tunnusmerkit ja vakiintunen maineen omaavan viinin valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän sopimuspuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä,
d) ’suojattu nimitys’ tämän sopimuksen mukaisesti suojattua b
alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c
alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää,
e) ’homonyyminen’ samaa suojattua alkuperäpaikan nimitystä,
jota käytetään eri alkuperäpaikkojen ilmaisemiseen tai sopimuspuolten vastaavilta alueilta peräisin olevan viinin ilmai-

i) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
j) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja
— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

I OSASTO
VIINIEN NIMEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan TRIPSsopimuksen 22 ja 23 artiklan soveltamista. Tässä tarkoituksessa
kumpikin sopimuspuoli ottaa käyttöön aiheelliset oikeudelliset
keinot maantieteellisen merkinnän tai perinteisen merkinnän
tehokkaan suojan takaamiseksi sen estämiseksi, että merkintöjä
käytettäisiin kuvaamaan viinejä, joita kyseiset merkinnät tai
kuvaukset eivät koske.
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Sloveniassa suojattavia yhteisön nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä.
3.

Yhteisössä suojattavia Slovenian nimiä voidaan käyttää:

a) yksinomaan sellaisissa Sloveniasta peräisin olevissa viineissä,
joihin nimiä sovelletaan, ja
b) ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Slovenian lainsäädännössä.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimien käytön viineissä, jotka eivät ole peräisin
mainituilta maantieteellisiltä alueilta tai paikasta, jossa nimitystä
on käytetty perinteisesti, ja sitä sovelletaan myös silloin, kun
— viinin oikea alkuperä ilmoitetaan,

kuluttaja voi virheellisesti luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen alueelta.
7.
Assosiaatiokomitea voi vahvistaa päätöksellä käytännön
käyttöedellytykset, joilla 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut homonyymit nimitykset tai merkinnät voidaan erottaa, ja samalla
taata asianomaisten tuottajien tasapuolisen kohtelun ja sen,
ettei kuluttajia saa johtaa harhaan.
8.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa kuluttajaa harhaan.
9.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen maantieteellistä merkintää tai perinteistä merkintää, jota ei suojata tai
jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka käyttö lopetetaan
siellä.
10.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimitykseltä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta.

— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

5 artikla

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.
5.

Jos maantieteelliset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu nimitys on
jonkin sopimuspuolten alueiden ulkopuolisen maantieteellisen alueen nimen homonyymi, tätä nimeä voidaan käyttää
sillä maantieteellisellä alueella tuotetun viinin kuvauksessa ja
esittelyssä, johon kyseinen nimitys viittaa, jos sitä käytetään
perinteisesti ja jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen
säädetään alkuperämaassa eikä kuluttaja voi virheellisesti
luulla viinin olevan peräisin asianomaisen sopimuspuolen
alueelta.
6.

Suojatut nimet
Seuraavat viinien nimet ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevat:
— viittaukset sen jäsenvaltion nimeen, josta viini on
peräisin,
— maantieteelliset ja perinteiset merkinnät, jotka mainitaan
tätä tarkoitusta varten laadituissa luetteloissa,
b) Sloveniasta peräisin olevat:
— ilmaisu ”Slovenia” tai muu kyseistä maata ilmaiseva
nimitys,
— maantieteelliset ja perinteiset merkinnät, jotka mainitaan
tätä tarkoitusta varten laadituissa luetteloissa.

6 artikla

Jos perinteiset merkinnät ovat homonyymisiä:

a) jos tämän sopimuksen nojalla suojatut merkinnät ovat
homonyymisiä, suoja myönnetään kaikille merkinnöille,
edellyttäen että niitä on käytetty perinteisesti ja jatkuvasti ja
että kuluttajia ei johdeta harhaan viinin todellisen alkuperän
osalta,
b) silloin kun tämän sopimuksen nojalla suojattu merkintä on
muualta kuin sopimuspuolten alueilta peräisin olevan
viinialan tuotteen kuvauksessa käytetyn nimen homonyymi,
jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinin kuvauksessa ja
esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen
käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä
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Tavaramerkit
1.
Viinin, jolla on tämän sopimuksen nojalla suojattu nimi,
tavaramerkkiä ei asianomaisen sopimuspuolen pyynnöstä rekisteröidä tai rekisteröinti kumotaan, jos
— kyseessä oleva viini ei ole peräisin paikasta, johon maantieteellinen merkintä viittaa,
tai jos
— kyseessä oleva viini ei ole se viini, jolle perinteinen
merkintä on varattu.
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2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 rekisteröityä
tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty keskeytyksettä
rekisteröinnistä alkaen.
7 artikla
Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueelta peräisin
olevaa viiniä viedään sopimuspuolten alueiden ulkopuolelle ja
pidetään kaupan siellä, sopimuspuolen 5 artiklassa tarkoitettuja
suojattuja nimiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisesta
sopimuspuolesta peräisin olevaa viiniä.
8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden päätoimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.
9 artikla

L 342/89
10 artikla

Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Ellei sopimuspuolten välillä toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Kumpikin sopimuspuoli nimeää tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Mainitut viranomaiset tekevät keskenään suoraa ja läheistä yhteistyötä.

Soveltamisen valvonta
1.
Jos asianomainen toimivaltainen 11 artiklan mukaisesti
nimetty elin havaitsee, että viinin kuvaus tai esittely erityisesti
etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat epärehellisen kilpailun vastaiset oikeudelliset toimet tai
estävät muulla tavoin suojatun nimen virheellisen käytön.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun
a) yhteisön tai Slovenian lainsäädännössä säädettyjen merkintöjen kääntäminen toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille
tuo esiin jonkin näin kuvatun tai esitetyn viinin alkuperää,
luonnetta tai laatua koskevan harhauttavan sanan,
b) sellaisen viinin, jonka nimitys suojataan tämän sopimuksen
mukaisesti, astiassa, pakkauksessa, mainonnassa tai viiniin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
sellaisia viinin lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, viiniköynnöslajiketta tai viinin olennaisia ominaisuuksia koskevia
kuvauksia, tavaramerkkejä, nimiä, merkintöjä tai kuvia,
jotka välittömästi tai välillisesti antavat väärää tai vilpillistä
tietoa,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan viinin alkuperästä.
3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei saa estää 8
artiklassa tarkoitettuja henkilöitä ja yhteisöjä toteuttamasta
sopimuspuolissa asianmukaisia toimia tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

12 artikla
Rikkomukset
1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:
a) että jokin Slovenian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut viini ei ole tämän sopimuksen määräysten tai
sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen viinin osalta erityisesti seuraavat
seikat:
a) viinin tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) viinin koostumus ja sen aistinvaraiset ominaisuudet,
c) niiden kuvaus ja esittely,
d) tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneista rikkomuksista.
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III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

13 artikla
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b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

Työryhmä

16 artikla

1.
Perustetaan maatalouden ja kalastuksen alakomitean alaisuudessa toimiva työryhmä.

Alueellinen soveltaminen

2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tutkii kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti, ja Slovenian tasavallan alueella.

14 artikla

17 artikla

Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13
artiklan mukaisesti perustetun työryhmän välityksellä kaikissa
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan ja muuttavat niitä assosiaationeuvoston
päätöksellä sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen
mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia viinimarkkinoilla,
c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.
3.
Tämän sopimuksen mukaisesti kumpikin sopimuspuoli
voi tehdä viinialan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä ehdotuksia, ottaen huomioon sopimuksen soveltamisessa saadun
kokemuksen.
4.
Edellä 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt päätökset
ovat sopimuspuolia sitovia ja sopimuspuolten on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
IV OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus
Tätä sopimusta ei sovelleta viineihin, jotka:
a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai

Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos yksi sopimuspuoli arvioi toisen laiminlyövän tämän sopimuksen
velvoitteita.
2.
Neuvotteluja pyytänyt sopimuspuoli välittää toiselle sopimuspuolelle kaikki kyseisen tapauksen huolelliseen tutkimiseen
tarvittavat tiedot.
3.
Jos ihmisen terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi jokin lykkäyksen tai
viivytyksen vuoksi, voidaan määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että neuvottelut
aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.
4.
Jos sopimuspuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa määrätyissä neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt tai
3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli
voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä tämän sopimuksen moitteettoman soveltamisen mahdollistamiseksi.
18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen
1.
Viinejä, jotka tämän liitteen voimaantullessa on tuotettu,
valmistettu, kuvattu ja esitelty sopimuspuolten lakien tai
asetusten mukaisesti mutta tämän sopimuksen vastaisesti,
voidaan pitää kaupan kunnes varastot tyhjenevät.
2.
Viinejä, jotka on tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty
tämän liitteen mukaisesti mutta joiden tuotanto, valmistus,
kuvaus ja esittely eivät enää ole tämän sopimuksen mukaisia
sopimukseen tehdyn muutoksen vuoksi, voidaan pitää kaupan
kunnes varastot tyhjenevät, jolleivät sopimuspuolet toisin
määrää.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan väliseen sopimukseen viinien nimien vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti viinien pieninä määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen, vaikka se koostuisi useammasta erästä, kokonaismäärä ei ole yli 50
litraa,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvä viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetty viini, jonka määrä on enintään 30 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluva viini,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitettu viini, jonka määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuotu viini,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluva viini.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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LIITE III

SOPIMUS
Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan välillä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja valvonnasta
1 artikla
Tavoitteet
1.
Sopimuspuolet sopivat tunnustavansa, suojaavansa ja
valvovansa syrjimättä ja vastavuoroisesti alueeltaan peräisin
olevien väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimityksiä tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.
2.
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat yleiset ja
erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tässä sopimuksessa
määrätyt velvoitteet täyttyvät ja tässä sopimuksessa asetetut
tavoitteet saavutetaan.

— Slovenian osalta viinin laatua koskevissa säännöissä
(Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan virallinen lehti
nro 17/81 ja 14/89),
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaisiin harmonoidun
järjestelmän nimikkeisiin 2205 ja ex 2206.

3 artikla
Määritelmät

2 artikla
Soveltamisala
Tämä sopimus koskee seuraavia tuotteita:

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ilmaisulla:
a) ’peräisin oleva väkevä alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua tislattua alkoholijuomaa,

a) väkevät alkoholijuomat, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta alkoholijuomien määritelmää, kuvausta
ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä
toukokuuta 1989 annetussa neuvoston asetuksessa
(ETY) N:o 1576/89 (1),
— Slovenian osalta alkoholijuomien ja väkevien alkoholijuomien laatua koskevissa säännöissä (Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan virallinen lehti nro 16/88 ja 63/
88).
ja jotka kuuluvat Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983
allekirjoitetun harmonoitua tavarakuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan yleissopimuksen mukaiseen harmonoidun
järjestelmän nimikkeeseen 2208,
b) maustetut viinit, maustetut viinipohjaiset juomat ja maustetut viinituotteista valmistetut juomasekoitukset, jäljempänä ’maustetut alkoholijuomat’, siten kuin ne määritellään
— yhteisön osalta maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
1601/91 (2),
(1) EYVL L 160, 12.6.1989, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
3378/1994 (EYVL L 366, 31.12.1994, s. 1).
2
( ) EYVL L 149, 14.6.1991, s. 1 asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2061/96 (EYVL L 277, 30.10.1996,
s. 1).

b) ’peräisin oleva maustettu alkoholijuoma’, jota edeltää jonkin
sopimuspuolen nimi, kyseisen sopimuspuolen alueella
tuotettua maustettua juomaa,
c) ’kuvaus’ etiketeissä, tarvittaessa väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman mukana kuljetuksen aikana
seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti
kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa sekä mainonnassa
käytettyjä sanoja,
d) ’homonyyminen’ samaa tai niin samankaltaista suojattua
nimitystä, että se saattaa aiheuttaa sekaannusta tai tuoda
mieleen eri alkuperäpaikkoja tai sopimuspuolten alueilta
peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja
juomia,
e) ’etiketöinti’ väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia luonnehtivien ja samassa astiassa, myös sulkimessa,
astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä, olevia kuvauksia ja muita mainintoja, merkkejä,
tunnuksia, kuvia tai tavaramerkkejä,
f) ’esittely’ astioissa ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä sanoja tai merkkejä,
g) ’pakkaus’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai
useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten,
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h) ’tavaramerkki’
— sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityä
tavaramerkkiä,
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— väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien
oikea alkuperä ilmoitetaan,
— kyseistä maantieteellistä merkintää käytetään käännöksessä,

— tapaoikeuden mukaista tavaramerkkiä, joka tunnustetaan sopimuspuolen lainsäädännössä, ja

— nimeen liittyy ilmaisu, kuten ’laji’, ’tyyppi’, ’tapa’, ’jäljitelmä’,
’menetelmä’ tai jokin muu vastaava ilmaisu.

— teollisoikeuden suojaa koskevan Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 a artiklassa tarkoitettua hyvin
tunnettua tavaramerkkiä.

5.
Jos väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman nimitys on homonyyminen toisen juoman nimityksen
kanssa, molemmat näistä nimityksistä suojataan. Assosiaatiokomitea voi vahvistaa päätöksellä käytännön edellytykset, joilla
kyseiset homonyymiset nimitykset voidaan erottaa toisistaan,
ottaen huomioon sen, että asianomaisten tuottajien tasapuolinen kohtelu on taattava ja sen, ettei kuluttajia saada johtaa
harhaan.

I OSASTO
VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN JA MAUSTETTUJEN JUOMIEN
NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

4 artikla
Periaatteet
1.
Sopimuspuolet toteuttavat Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteen 1 C mukaisesti kaikki tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen 5 artiklassa tarkoitettujen ja sopimuspuolten alueilta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien
ja maustettujen alkoholijuomien kuvauksessa ja esittelyssä
käytettävien nimitysten vastavuoroisen suojan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitussa liitteessä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, 22 ja 23 artiklan soveltamista. Sopimuspuolten on tätä tarkoitusta varten annettava
asianomaisille osapuolille asianmukaiset oikeudelliset keinot,
joilla voidaan estää tietyn nimityksen käyttö sellaisen väkevän
alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman tunnistamisessa,
joka ei ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai paikasta, jossa kyseistä nimitystä perinteisesti käytetään.

6.
Tämän sopimuksen määräykset eivät missään tapauksessa
saa estää kenenkään oikeutta käyttää kaupallisiin tarkoituksiin
omaa tai edeltäjänsä nimeä, edellyttäen ettei tätä nimeä käytetä
tavalla, joka johtaa yleisöä harhaan.
7.
Mikään tämän sopimuksen määräys ei velvoita sopimuspuolta suojaamaan sellaista toisen sopimuspuolen nimitystä,
jota ei suojata tai jonka suoja lakkaa alkuperämaassa tai jonka
käyttö lopetetaan siellä.
8.
Sopimuspuolet eivät voi vedota TRIPS-sopimuksen 24
artiklan 4—7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen sopimuspuolen nimityksiltä.
5 artikla
Suojatut nimitykset
Seuraavat nimitykset ovat suojattuja:
a) yhteisöstä peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 1 olevat nimitykset,

2.
Sloveniassa suojattavia yhteisön nimityksiä voidaan
käyttää:

b) Sloveniasta peräisin olevien väkevien alkoholijuomien osalta
luettelossa 2 olevat nimitykset,

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään yhteisön lainsäädännössä, ja

c) yhteisöstä peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 3 olevat nimitykset,

— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.

d) Sloveniasta peräisin olevien maustettujen alkoholijuomien
osalta luettelossa 4 olevat nimitykset.

3.
Yhteisössä suojattavia Slovenian nimityksiä voidaan
käyttää:

6 artikla

— ainoastaan edellytyksin, joista säädetään Slovenian lainsäädännössä, ja

Tavaramerkit

— yksinomaan sellaisissa yhteisöstä peräisin olevissa väkevissä
alkoholijuomissa ja maustetuissa alkoholijuomissa, joihin
nimityksiä sovelletaan.
4.
Tässä sopimuksessa määrätty suoja estää ennen kaikkea
suojattujen nimitysten käytön väkevissä alkoholijuomissa ja
maustetuissa alkoholijuomissa, jotka eivät ole peräisin mainitulla nimityksellä kuvatulta maantieteelliseltä alueelta tai
paikasta, jossa kyseistä nimitystä käytetään perinteisesti, ja sitä
sovelletaan myös silloin, kun

1.
Tavaramerkin rekisteröinti kielletään sellaisen väkevän
alkoholijuoman ja maustetun alkoholijuoman osalta, jolla on 5
artiklassa tarkoitettu nimitys, tai tällainen rekisteröinti voidaan
asianomaisen sopimuspuolen pyynnöstä kumota, jos kyseessä
on muualta kuin nimityksessä mainitusta paikasta peräisin
oleva tislattu alkoholijuoma.
2.
Viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995 rekisteröityä
tavaramerkkiä voidaan kuitenkin käyttää 31 päivään joulukuuta 2005, jos sitä on tosiasiallisesti käytetty keskeytyksettä
rekisteröinnistä alkaen.
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7 artikla
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sopimuspuolissa asianmukaisia toimia tuomioistuimiin valittaminen mukaan luettuna.

Vienti
Sopimuspuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että kun sopimuspuolten alueilta peräisin
olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia
viedään tai pidetään kaupan niiden alueiden ulkopuolella,
toisen sopimuspuolen tämän sopimuksen nojalla suojattuja
nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään toisesta sopimuspuolesta peräisin olevia väkeviä alkoholijuomia tai maustettuja alkoholijuomia.

8 artikla
Suojan laajuus
Siltä osin kuin sopimuspuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen
sallii, tämän sopimuksen mukainen suoja koskee luonnollisia
henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai
kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, joiden päätoimipaikka on toisen sopimuspuolen alueella.

9 artikla
Soveltamisen valvonta
1.
Jos asianomainen toimivaltainen 11 artiklan mukaisesti
nimetty elin havaitsee, että tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa on tämän
sopimuksen vastaista, sopimuspuolet soveltavat tilanteen
vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä ja/tai toteuttavat epärehellisen kilpailun vastaiset oikeudelliset toimet tai estävät muulla
tavoin suojatun nimityksen virheellisen käytön.

10 artikla
Muu sisäinen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
Ellei sopimuspuolten välillä toisin sovita, tällä sopimuksella ei
rajoiteta laajempaa suojaa, jonka sopimuspuolet myöntävät
tämän sopimuksen nojalla suojatuille nimityksille nyt tai
myöhemmin sisäisen lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.

II OSASTO
TARKASTUKSET JA TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN
KESKINÄINEN AVUNANTO

11 artikla
Valvontaviranomaiset
1.
Sopimuspuolet nimeävät kumpikin tämän sopimuksen
soveltamisen valvonnasta vastaavat viranomaiset. Jos sopimuspuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen viranomaisen, sen on koordinoitava näiden viranomaisten välistä
toimintaa. Tätä varten on nimettävä yksi viranomainen.
2.
Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen viimeistään kaksi
kuukautta tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen edellä
mainittujen viranomaisten nimet ja osoitteet. Näiden viranomaisten on tehtävä läheistä ja suoraa yhteistyötä keskenään.

12 artikla

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ja toimet
toteutetaan erityisesti silloin, kun

Rikkomukset

a) yhteisön tai Slovenian lainsäädännössä säädettyjen nimitysten kääntäminen toisen sopimuspuolen kielelle tai kielille
tuo esiin jonkin näin kuvatun tai esitetyn tislatun alkoholijuoman tai maustetun juoman alkuperää, luonnetta tai
laatua koskevan harhauttavan sanan,

1.
Jos jollakin 11 artiklassa tarkoitetulla viranomaisella on
syytä epäillä:

b) väkevän alkoholijuoman tai maustetun alkoholijuoman
astioissa, pakkauksissa tai mainonnassa taikka tällaisten
juomien tämän sopimuksen nojalla suojattuihin nimityksiin
liittyvissä virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa käytetään
kuvauksia, tavaramerkkejä, sanoja, merkintöjä tai kuvia,
jotka suoraan tai välillisesti antavat virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tällaisten juomien alkuperästä, luonteesta,
aineksista tai laadusta,
c) pakkaamisessa käytetään astioita, jotka antavat harhaanjohtavan kuvan väkevien alkoholijuomien tai maustettujen
alkoholijuomien alkuperästä.
3.
Edellä olevan 1 ja 2 kohdan soveltaminen ei saa estää 8
artiklassa tarkoitettuja henkilöitä ja yhteisöjä toteuttamasta

a) että jokin Slovenian ja yhteisön välisen kaupan kohteena
oleva tai ollut väkevä alkoholijuoma tai maustettu alkoholijuoma ei ole tämän sopimuksen määräysten tai tislattuja
alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia koskevan
sopimuspuolten lainsäädännön säännösten mukainen, ja
b) että tästä määräystenvastaisuudesta on erityisesti hyötyä
toiselle sopimuspuolelle ja se saattaa johtaa hallinnollisiin
toimenpiteisiin ja/tai oikeudellisiin toimiin,
se ilmoittaa tästä viipymättä komissiolle ja toisen sopimuspuolen toimivaltaisille viranomaisille.
2.
Edellä 1 kohdan soveltamiseksi toimitettavien tietojen
mukana on seurattava viralliset tai kaupalliset asiakirjat tai
muut asiaankuuluvat asiakirjat sekä tiedot mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeudellisista toimista. Näistä
tiedoista on ilmettävä kyseisen väkevän alkoholijuoman tai
maustetun alkoholijuoman osalta erityisesti seuraavat seikat:
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a) niiden tuottaja ja henkilö, joka pitää sitä hallussaan,
b) niiden koostumus ja aistinvaraiset ominaisuudet,
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4.
Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti tehdyt
päätökset velvoittavat sopimuspuolia ja niiden on toteutettava
päätösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

c) niiden kuvaus ja esittely,
d) tiedot niiden tuotantoa ja kaupan pitämistä koskeviin sääntöihin kohdistuneista rikkomuksista.

IV OSASTO
YLEISET SÄÄNNÖKSET

III OSASTO
SOPIMUKSEN HALLINNOINTI

15 artikla
Pienten määrien kauttakuljetus

13 artikla

Tätä sopimusta ei sovelleta väkeviin alkoholijuomiin ja maustettuihin alkoholijuomiin, jotka:

Työryhmä

a) kuljetetaan toisen sopimuspuolen alueen kautta, tai

1.
Perustetaan maatalouden ja kalastuksen alakomitean alaisuudessa toimiva työryhmä.
2.
Työryhmä valvoo tämän sopimuksen moitteetonta soveltamista ja tutkii kaikkia sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Työryhmä voi erityisesti antaa suosituksia tämän sopimuksen päämäärien toteuttamisen edistämiseksi.

b) ovat peräisin toisen sopimuspuolen alueelta ja jotka lähetetään sopimuspuolten välillä pieninä määrinä tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ja siinä määrättyjä menettelyjä noudattaen.

16 artikla
ALUEELLINEN SOVELTAMINEN

14 artikla
Sopimuspuolten tehtävät
1.
Sopimuspuolet ovat yhteydessä joko suoraan tai 13
artiklan mukaisesti perustetun työryhmän välityksellä kaikissa
tämän sopimuksen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen liittyvissä asioissa.
2.

Erityisesti sopimuspuolet:

a) laativat 5 artiklassa tarkoitetut luettelot ja tämän sopimuksen pöytäkirjan ja muuttavat niitä assosiaatiokomitean
päätöksellä sopimuspuolten omaan lainsäädäntöön tehtyjen
mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi,
b) ilmoittavat toisilleen aikeistaan antaa uusia säädöksiä tai
tehdä muutoksia voimassa oleviin, terveyden tai kuluttajansuojan kaltaisia yleisiä asioita koskeviin säädöksiin, joilla on
vaikutuksia väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien markkinoilla,

Tätä sopimusta sovelletaan alueilla, joilla sovelletaan Euroopan
yhteisön perustamissopimusta mainitussa perustamissopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti, ja Slovenian tasavallan alueella.

17 artikla
Noudattamatta jättäminen
1.
Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään, jos toisen sopimuspuolen arvioidaan jättäneen jonkin tämän sopimuksen
velvoitteen täyttämättä.
2.
Neuvotteluja pyytävä sopimuspuoli toimittaa toiselle
sopimuspuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten
tarvittavat tiedot.

c) ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen soveltamista koskevista tuomioistuinratkaisuista ja tällaisten ratkaisujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä.

3.
Jos ihmisen terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen
vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi jonkin lykkäyksen
tai viivytyksen vuoksi, voidaan määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä ilman ennakkoneuvotteluja, edellyttäen että
neuvottelut aloitetaan välittömästi tällaisten toimenpiteiden
toteuttamisen jälkeen.

3.
Tämän sopimuksen mukaisesti kumpikin sopimuspuoli
voi tehdä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien alan yhteistyön laajentamiseen tähtääviä ehdotuksia,
ottaen huomioon sopimuksen soveltamisessa saadun kokemuksen.

4.
Jolleivät sopimuspuolet pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3
kohdassa määrätyissä neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt tai
3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet toteuttanut sopimuspuoli
voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä tämän sopimuksen soveltamisen mahdollistamiseksi.

L 342/96

FI

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
18 artikla
Aiempien varastojen kaupan pitäminen

1.
Tukkukauppiaat voivat pitää kaupan väkeviä alkoholijuomia ja maustettuja alkoholijuomia, jotka on
tämän sopimuksen voimaantulohetkellä tuotettu, kuvattu ja esitetty laillisesti sopimuspuolten sisäisen
lainsäädännön mukaisesti, mutta joiden kaupan pitäminen on mahdollisesti kielletty tämän sopimuksen
nojalla, vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta, ja vähittäiskauppiaat voivat pitää tällaisia juomia
kaupan varastojen loppumiseen asti. Tähän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia väkeviä alkoholijuomia ja
maustettuja alkoholijuomia ei voida enää valmistaa alkuperäalueen ulkopuolella tämän sopimuksen
voimaantulosta alkaen.
2.
Elleivät sopimuspuolet muuta sovi, tämän sopimuksen mukaisesti, mutta sopimukseen tehdyn
muutoksen vuoksi sen vastaisella tavalla tuotettujen, kuvattujen ja esitettyjen väkevien alkoholijuomien tai
maustettujen alkoholijuomien kaupan pitäminen voi jatkua varastojen loppumiseen asti.
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Pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Slovenian tasavallan väliseen sopimukseen väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta, suojasta ja
valvonnasta
SOPIMUSPUOLET SOPIVAT SEURAAVAA:

Sopimuksen 15 artiklan b alakohdan mukaisesti väkevien alkoholijuomien ja maustettujen juomien pieninä
määrinä pidetään seuraavia:
1) määrät, jotka on pakattu etiketöityihin enintään 5 litran astioihin, joiden suljinta ei voida käyttää
uudestaan, silloin kun kuljetuksen, vaikka se koostuisi useammasta erästä, kokonaismäärä ei ole yli 10
litraa,
2) a) matkailijoiden henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät juomat, joiden määrä on enintään 10
litraa,
b) yksityishenkilöltä toiselle lähetetyt juomat, joiden määrä on enintään 10 litraa,
c) yksityishenkilöiden henkilökohtaisiin tavaroihin muuton yhteydessä kuuluvat juomat,
d) tieteellisiin tai teknisiin tutkimuksiin tarkoitetut juomat, joiden määrä on enintään yksi hehtolitra,
e) diplomaattisille edustustoille, konsulaateille tai vastaaville elimille niille myönnetyn tullivapauden
mukaisesti tuodut juomat,
f) kansainvälisten kuljetusvälineiden muonitusvarastoihin kuuluvat juomat.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vapautusta ei voida käyttää yhdessä yhden tai useamman 2 kohdassa
tarkoitetun vapautuksen kanssa.
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