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VERORDENING (EG) Nr. 114/2009 VAN DE COMMISSIE
van 6 februari 2009
tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 479/2008
van de Raad wat betreft de verwijzingen naar wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of
een beschermde geografische aanduiding
ander bedrijf in dezelfde lidstaat mogen worden overge
dragen als oppervlakten van dat andere bedrijf bestemd
zijn voor de productie van wijn met een beschermde
oorsprongsbenaming of een beschermde geografische
aanduiding.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(5)

In de punten 1 en 3 van bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 479/2008 worden wijn, respectievelijk likeurwijn ge
definieerd. Deze definities bevatten specifieke bepalingen
die verwijzen naar wijn met een beschermde oorsprongs
benaming en wijn met een beschermde geografische aan
duiding.

(6)

In punt 7 van bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 479/2008 is „mousserende wijn waaraan koolzuurgas
is toegevoegd” gedefinieerd. In die definitie wordt verwe
zen naar wijn zonder beschermde oorsprongsbenaming
of beschermde geografische aanduiding.

(7)

Overeenkomstig artikel 129, lid 2, onder e), van Verorde
ning (EG) nr. 479/2008 zijn de definities van wijn met
een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde
geografische aanduiding pas vanaf 1 augustus 2009 van
toepassing. In het kader van de voorgaande regeling, die
is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1493/1999
van de Raad (2), waren de overeenkomstige categorieën
„v.q.p.r.d.” en „wijn met een geografische aanduiding”.

(8)

Om ervoor te zorgen dat de lidstaten artikel 10, lid 2,
artikel 65, lid 1, onder c), vi) en xiii), artikel 92, lid 5,
onder b), i), en bijlage IV, punten 1, 3 en 7, van Ver
ordening (EG) nr. 479/2008 kunnen toepassen met in
gang van 1 augustus 2008, is het dienstig overgangs
maatregelen vast te stellen met betrekking tot de definitie
van wijn met een beschermde oorsprongsbenaming en
van wijn met een beschermde geografische aanduiding.
Aangezien de genoemde artikelen vanaf 1 augustus 2008
van toepassing zijn, moet de onderhavige verordening
vanaf die datum van toepassing worden.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Beheerscomité voor
de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

Gelet op Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad van
29 april 2008 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt, tot wijziging van de Verordeningen (EG)
nr. 1493/1999, (EG) nr. 1782/2003, (EG) nr. 1290/2005,
(EG) nr. 3/2008 en tot intrekking van de Verordeningen
(EEG) nr. 2392/86 en (EG) nr. 1493/1999 (1), en met name
op artikel 126, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

In artikel 34 van Verordening (EG) nr. 479/2008 is ge
definieerd welke wijn in aanmerking komt voor een be
schermde oorsprongsbenaming en welke voor een be
schermde geografische aanduiding, en deze definities
zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2009.

Krachtens artikel 10, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 479/2008 hebben de voorlichtings- en afzetbevorde
ringsmaatregelen waarvoor op grond van dat artikel
steun wordt verleend, betrekking op wijn met een be
schermde oorsprongsbenaming of beschermde geografi
sche aanduiding en op wijn met een aanduiding van het
wijndruivenras.

(3)

Krachtens artikel 65, lid 1, onder c), vi) en xiii), van
Verordening (EG) nr. 479/2008 kunnen brancheorgani
saties worden erkend die informatie verstrekken over de
bijzondere kenmerken van wijn met een beschermde
oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, of die
kwaliteitslabels en beschermde oorsprongsbenamingen en
geografische aanduidingen benutten, beschermen en be
vorderen.

(4)

Overeenkomstig artikel 92, lid 5, onder b), i), van Ver
ordening (EG) nr. 479/2008 kunnen de lidstaten bepalen
dat herbeplantingsrechten geheel of gedeeltelijk aan een
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lezen als verwijzingen naar v.q.p.r.d., respectievelijk wijn met
een geografische aanduiding.

Artikel 1
Met het oog op de toepassing, vanaf 1 augustus 2008 tot en
met 31 juli 2009, van artikel 10, lid 2, artikel 65, lid 1, onder
c), vi) en xiii), artikel 92, lid 5, onder b), i), en bijlage IV,
punten 1, 3 en 7, van Verordening (EG) nr. 479/2008 worden
verwijzingen naar wijn met een beschermde oorsprongsbena
ming of wijn met een beschermde geografische aanduiding ge

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2008.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 februari 2009.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

