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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 114/2009,
6. veebruar 2009,
millega kehtestatakse üleminekumeetmed nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 kohaldamiseks seoses
viidetega kaitstud päritolunimetusega veinidele ja kaitstud geograafilise tähisega veinidele
põllumajandusettevõttele üle anda, kui kõnealuse teise
ettevõtte alad on mõeldud kaitstud päritolunimetusega
või kaitstud geograafilise tähisega veinide tootmiseks.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(5)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktides 1 ja 3 on
sätestatud veini ja liköörveini vastavad määratlused. Need
määratlused hõlmavad erisätteid, milles viidatakse
kaitstud päritolunimetusega veinidele ja geograafilise tähi
sega veinidele.

(6)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 IV lisa punktis 7 on sätes
tatud gaseeritud vahuveini määratlus. Kõnealuses määrat
luses viidatakse ilma kaitstud päritolunimetuse või
geograafilise tähiseta veinidele.

(7)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 129 lõike 2 punkti e
kohaselt ei kohaldata kaitstud päritolunimetusega või
kaitstud geograafilise tähisega veinide määratlusi enne
1. augustit 2009. Nõukogu määrusega (EÜ)
nr 1493/1999 (2) kehtestatud varasema kava kohaselt
olid vastavad kategooriad mpv-kvaliteetveinid ja geograa
filise tähisega veinid.

(8)

Selleks et liikmesriigid saaksid kohaldada määruse (EÜ) nr
479/2008 artikli 10 lõiget 2, artikli 65 lõike 1 punkti c
alapunkte vi ja xiii, artikli 92 lõike 5 punkti b alapunkti i
ning IV lisa punkte 1, 3 ja 7 alates 1. augustist 2008, on
asjakohane võtta üleminekumeetmed seoses kaitstud päritolunimetusega veinide ja kaitstud geograafilise tähisega
veinide määratlusega. Kuna kõnealuseid artikleid on
kohaldatud alates 1. augustist 2008, tuleks käesolevat
määrust kohaldada alates nimetatud kuupäevast.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamu
sega,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2008. aasta määrust (EÜ) nr
479/2008, mis käsitleb veinituru ühist korraldust ja millega
muudetakse määrusi (EÜ) nr 1493/1999, (EÜ) nr 1782/2003,
(EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 3/2008 ning tunnistatakse kehte
tuks määrused (EMÜ) nr 2392/86 ja (EÜ) nr 1493/1999, (1)
eelkõige selle artikli 126 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 artiklis 34 on määratletud
kaitstud päritolunimetusega veinide ja kaitstud geograafi
lise tähisega veinide klassid, mida kohaldatakse alates
1. augustist 2009.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 10 lõikele 2
hõlmab kõnealuse artikli kohane toetus teavitus- või
müügiedendusmeetmeid, mis on suunatud kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega veinidele või
veinidele, millele on märgitud viinamarjasort.

(3)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 65 lõike 1 punkti c
alapunktides vi ja xiii on sätestatud, et tunnustatakse
selliseid tootmisharudevahelisi organisatsioone, kes teavi
tavad kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisega
veini erilistest omadustest ning kasutavad, kaitsevad ja
edendavad kvaliteedimärke, kaitstud päritolunimetusi ja
geograafilisi tähiseid.

(4)

Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 92 lõike 5 punkti b
alapunkti i kohaselt võivad liikmesriigid lubada taasistu
tusõigusi osaliselt või täielikult sama liikmesriigi teisele
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veinidele viidetena vastavalt mpv-kvaliteetveinidele ja geograafi
lise tähisega veinidele.

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 10 lõike 2, artikli 65 lõike 1
punkti c alapunktide vi ja xiii, artikli 92 lõike 5 punkti b
alapunkti i ja IV lisa punktide 1, 3 ja 7 kohaldamiseks alates
1. augustist 2008 kuni 31. juulini 2009 käsitatakse viiteid
kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist
Euroopa Liidu Teatajas.
Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2009
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

