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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο
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Αριθ . L 232/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 2389/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουλίου 1989

για τους γενικούς κανόνες κατάταξης των ποικιλιών αμπέλου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς C1), όπως τροποποιήθηκε τελευτάα από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1236 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 1 ,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι μετά από τις πολυάριθμες διαδοχικές κωδικοποιήσεις
των κοινοτικών ρυθμίσεων στον αμπελοοινικό τομέα πρέπει
για λόγους σαφήνειας να κωδικοποιηθεί o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ . 347/79 του Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1979 περί
γενικών κανόνων κατατάξεως των ποικιλιών αμπέλου (3),
όπως τροποποίηθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ . 3805/85 (4), προσαρμόζοντας τις σχετικές παραπομ
πές του κειμένου *
ότι το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ . 822/87 προβλέπει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει τους γενι
κούς κανόνες κατάταξης των ποικιλιών που επιτρέπεται να
καλλιεργούνται στην Κοινότητα· ότι οι κανόνες αυτοί πρέπει
ιδίως να προβλέπουν την κατάταξη των ποικιλιών ανά
διοικητικές ενότητες ή τμήματα διοικητικών ενοτήτων σε
ποικιλίες συνιστώμενες , ποικιλίες επιτρεπόμενες και ποικι
λίες ποικιλίες προσωρινά επιτρεπόμενες*

ότι μια τέτοια κατάταξη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη να
οδηγήσει τους αμπελουργούς της Κοινότητας σε παραγωγή
ποιότητας, προσανατολίζοντάς τους στην επιλογή των
ποικιλιών που φυτεύουν· ότι η κατάταξη των ποικιλιών
αμπέλου, ανάλογα με την ποιότητα των οίνων που παράγουν,
ενθαρρύνει τη φύτευση ποικιλιών που παράγουν οίνους, η
καλή ποιότητα των οποίων είναι αναγνωρισμένη και η ζήτηση
στην αγορά είναι αρκετά σταθερή ή σε ανάπτυξη· ότι μ' αυτόν
τον τρόπο η κατάταξη ποικιλιών αμπέλου συμβάλλει μα
κροπρόθεσμα στην αποφυγή δημιουργίας διαρθρωτικών πλε
ονασμάτων στην αμπελοοινική αγορά * ότι οι τρόποι χρησι
μοποίησης των σταφυλιών που λαμβάνονται από τις ποικιλί
ες που θα καταταγούν, μπορούν να διακρίνονται σύμ
φωνα με την κατηγορία του προϊόντος που παράγεται από
(1) ΕΕ αριθ. L 84 της 27 . 3 . 1987 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 128 της 11 . 5 . 1989, σ. 31 .
(3) ΕΕ αριθ. L 54 της 5 . 3 . 1979, σ . 75 .
(") ΕΕ αριθ . L 367 της 31 . 12 . 1985 , σ . 39 .

αυτές, όπως επιτραπέζιος οίνος ποιότητας που παράγεται σε
καθορισμένη περιοχή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι
αφρώδεις οίνοι, τα vins de liqueur και οι ημιαφρώδεις οίνοι
ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένη περιοχή , καθώς
και αφρώδης οίνος, αφρώδης οίνος ποιότητας, vin de liqueur,
ημιαφρώδης οίνος, απόσταγμα οίνου, χυμός σταφυλιών και
σταφίδες·

ότι πρέπει να διακρίνονται, κατά την κατάταξη των ποικι
λιών αμπέλου, οι τρόποι χρησιμοποίησης των σταφυλιών που
λαμβάνονται από αυτές· ότι πρέπει, κατά την κατάταξη ανά
διοικητικές ενότητες, να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες
συνθήκες παραγωγής*
ότι ωστόσο το γεγονός ότι τα σταφύλια μιας ποικιλίας
αμπέλου χρησιμοποιούνται παρεμπιπτόντως για άλλους
σκοπούς από εκείνους που αρμόζουν στην κατάταξη της
ποικιλίας αμπέλου από την οποία προέρχονται, ιδίως δε το
ότι τα σταφύλια μιας επιτραπέζιας ποικιλίας χρησιμοποιού
νται για οινοποίηση , δεν πρέπει να εμποδίζει την κατάταξη
σύμφωνα με την κύρια χρήση αυτής της ποικιλίας αμπέ
λου·

ότι η αναγνώριση των ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργού
νται στην Κοινότητα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της
τήρησης των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων που αφο
ρούν την καλλιέργεια των ποικιλιών αμπέλου* ότι, για το
λόγο αυτόν, μπορούν να περιλαμβάνονται στην κατάταξη
μόνο εκείνες οι ποικιλίες αμπέλου των οποίων τα
πολλαπλασιαστικά υλικά γίνονται αποδεκτά σ' ένα τουλά
χιστον κράτος μέλος για την πιστοποίηση ή τον έλεγχο ως
τυπικά υλικά αγενούς πολλαπλασιασμού, σύμφωνα με τις
κοινοτικές διατάξεις *
/

ότι, μεταξύ των οινοποιήσιμών ποικιλιών που καλλιεργού
νται σήμερα στην Κοινότητα για την παραγωγή οίνων που
προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση , οι ποικι
λίες αμπέλου που προέρχονται από διασταυρώσεις μεταξύ
ειδών δεν έχουν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα * ότι
πρέπει λοιπόν οι ποικιλίες αυτές να μην καταταχθούν στις
συνιστώμενες ποικιλίες* ότι δεν δικαιολογείται να αποκλει
στούν εκ των προτέρων από την κατάταξη , μεταξύ των
συνιστωμένων ποικιλιών, οι οινοποιήσιμες ποικιλίες που
έχουν ληφθεί, μετά τις 19 Ιουλίου 1970 , με διασταυρώσεις
μεταξύ ειδών και των οποίων η καλλιεργητική συμπεριφορά
αναγνωρίζεται ως ικανοποιητική * ότι είναι ωστόσο σκόπιμο
να μη γίνει διάκριση σύμφωνα με την καταγωγή για να
καταταχθούν οι οινοποιήσιμες ποικιλίες ως επιτρεπόμενες ή
ως προσωρινά επιτρεπόμενες*
ότι, δεδομένου ότι επιτραπέζια σταφύλια χρησιμοποιούνται
παρεμπιπτόντως για οινοποίηση , ενδείκνυται να επεκταθεί η
κατάταξη και στις ποικιλιές αμπέλου που γίνονται αποδε
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κτές στα πλαίσια των κοινών κανόνων ποιότητας για τα
επιτραπέζια σταφύλια, που θεσπίστηκαν από τον κανονισμό
αριθ. 58 της Επιτροπής περί καθορισμού των κοινών κανό
νων ποιότητος για ορισμένα προϊόντα του παραρτήματος I B
του κανονισμού αριθ. 23 περί βαθμιαίας ιδρύσεως κοινής
οργάνωσης αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ . 920/89 (2)· ότι η συμπεριφορά των ποικιλιών αυτών για
την κανονική τους χρησιμοποίηση είναι καθοριστική για την
κατάταξή τους·
ότι, εφόσον για την ονομασία μιας και της αυτής κατηγορίας
αμπέλου χρησιμοποιούνται διαφορετικά ονόματα, πρέπει να
συνταχθεί κατάλογος των γνωστών συνωνύμων που χρησι
μοποιούνται στο εμπόριο· ότι και ένας κατάλογος ομωνύμων
μπορεί να είναι χρήσιμος στην περίπτωση που μία μόνο
ονομασία χρησιμοποιείται για περισσότερες ποικιλίες αμπέ
λου·

ότι η κτηθείσα πείρα έδειξε την ανάγκη να προβλεφθεί ως
πιθανή τροποποίηση στην κατάταξη των ποικιλιών αμπέλου
η προσθήκη ποικιλίας αμπέλου στην κατάταξη των συνιστω
μένων, επιτρεπομένων και προσωρινά επιτρεπομένων ποικι
λιών* ότι για μια τέτοια προσθήκη στην κατάταξη πρέπει σε
ορισμένες περιπτώσεις, και ιδίως στην περίπτωση νέας
ποικιλίας, να προβλεφθεί ότι η καλλιεργητική συμπεριφορά
της ποικιλίας αυτής διαπιστώνεται βάσει των πληροφοριών
που συλλέγει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατά τις
έρευνες επί των καλλιεργητικών δοκιμών ότι έχει επίσης
αποδειχθεί αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα απένταξης
των ποικιλιών αμπέλου των οποίων η καλλιέργεια δεν δίνει
ικανοποιητικά αποτελέσματα· ότι, όσον αφορά την κατηγο
ρία των επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου, πρέπει να γίνο
νται αποδεκτές μόνον προσωρινά οι ποικιλίες οι οποίες δεν
περιελήφθησαν στην κατάταξη της 31ηςMαΐου 1974 μετά την
εξέταση της καλλιεργητικής τους συμπεριφοράς και να
λαμβάνεται, μετά από μια ορισμένη περίοδο παρατήρησης,
απόφαση για την εν λόγω ποικιλία·
ότι είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι όροι για την προώ
θηση στην κατηγορία των συνιστωμένων ποικιλιών αμπέλου
μιας ποικιλίας που περιλαμβάνεται στην κατηγορία των
επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και οι όροι της
απένταξης μιας ποικιλίας σε κατώτερη κατηγορία ,

ότι, όταν μια ποικιλία αμπέλου που έχει καταταχθεί ως
επιτρεπόμενη ποικιλία , προωθείται στην κατηγορία των
συνιστωμένων ποικιλιών αμπέλου για την αυτή διοικητική
ενότητα , δεν είναι απαραίτητη η εξέταση της καλλιεργητικής
συμπεριφοράς, δεδομένου ότι η ποικιλία αυτή είναι ήδη
γνωστή βάσει της πείρας και των πληροφοριών που έχει
συγκεντρώσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος *
ότι για λόγους ελέγχου είναι επιθυμητή η αποδοχή ποικιλιών
υποκειμένων αμπέλου στην κατάταξη * ότι, λαμβανομένου
υπόψη του περιορισμένου αριθμού τους, οι ποικιλίες αυτές,
καθώς και οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδικές χρήσεις είναι
δυνατόν να καταταχθούν για ολόκληρο το έδαφος της
Κοινότητας,
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εκείνων που προέρχονται απο διασταυρώσεις μεταξύ ειδών,
που είναι αποδεκτές για καλλιέργεια στην Κοινότητα και
προορίζονται για την περαγωγή σταφυλιών ή υλικών αγενούς
πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

Άρθρο 2

1 . Οι ποικιλίες αμπέλου κατατάσσονται σύμφωνα με την
κανονική χρησιμοποίηση των σταφυλιών που παράγονται
από αυτές.
2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται

ως :

α) οινοποιήσιμη ποικιλία, η ποικιλία αμπέλου που καλλιερ
γείται κανονικά για την παραγωγή νωπών σταφυλιών τα
οποία προορίζονται για παραγωγή οίνων για άμεση
ανθρώπινη κατανάλωση·
β) επιτραπέζια ποικιλία, η ποικιλία αμπέλου που είναι
αποδεκτή στα πλαίσια των κοινών κανόνων ποιότητας
για τα επιτραπέζια σταφύλια , οι οποίοι θεσπίσθηκαν κατ5
εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του
Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσε
ως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ . 1119/89 (4)· η ποικιλία αυτή καλλιεργείται κανονι
κά για την παραγωγή σταφυλιών που προορίζονται να
καταναλώνονται νωπά *

γ) ποικιλία σταφυλιών για ειδική χρήση, η ποικιλία αμπέλου
που καλλιεργείται κανονικά για άλλες χρήσεις εκτός από
εκείνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως:
— παραγωγή αποστάγματος οίνου ,
— παραγωγή χυμού σταφυλιών,
— παραγωγή σταφυλιών χρησιμοποιουμένων κανονικά
στην κονσερβοιία ,
— παραγωγή σταφίδων

δ) ποικιλία υποκειμένων αμπέλου, η ποικιλία αμπέλου η
οποία καλλιεργείται για την παραγωγή υλικών αγενούς
πολλαπλασιασμού της αμπέλου και παρέχει το υπόγειο
μέρος του φυτού .

Άρθρο 3

1 . Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες και οι επιτραπέζιες ποικιλίες
αμπέλου κατατάσσονται για καθεμία από τις ακόλουθες
διοικητικές ενότητες ή τμήματα διοικητικών ενοτήτων:
— Regierungsbezirk για τη Γερμανία,
— département για τη Γαλλία ,

— province για την Ιταλία ,
— νομός για την Ελλάδα ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

— επαρχία και περιοχή για τη Ισπανία ,

— περιοχή για την Πορτογαλία,

H κατάταξη των ποικιλιών αμπέλου περιλαμβάνει όλες τις
ποικιλίες αμπέλου του γένους Vitis , περιλαμβανομένων και

— το σύνολο του εθνικού εδάφους για τα άλλα κράτη
μέλη .

(>) ΕΕ αριθ. 56 της 7. 7 . 1962, σ . 1606/62.
(2) ΕΕ αριθ. L 97 της 11 . 4. 1989, σ . 19 .

(3) ΕΕ αριθ . L 118 της 20. 5 . 1972, σ . 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 118 της 29. 4. 1989, σ . 12.

2. Οι ποικιλίες σταφυλιών για ειδική χρήση και οι ποικιλίες
υποκειμένων κατατάσσονται για ολόκληρο το έδαφος της
Κοινότητας. Ωστόσο ένα μέρος ή το σύνολο των ποικιλιών
αυτών είναι δυνατόν να καταταχθούν κατόπιν αιτήσεως

και οι οποίες παράγουν συνήθως οίνους, η καλή ποιότητα
των οποίων έχει αναγνωρισθεί·

β) περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες που παράγουν συνήθως οίνο νόμιμο και
εμπορεύσιμο του οποίου, η ποιότητα, αν και αποδεκτού
επιπέδου, είναι κατώτερη από την ποιότητα του οίνου που
αναφέρεται στο στοιχείο α)·

κράτους μέλους για μία ή περισσότερες διοικητικές ενότητες
του κράτους μέλους αυτού.

Άρθρο 4

1 . H ίδια οινοποιήσιμη ποικιλία μπορεί να καταταχθεί
κατά διαφορετικό τρόπο ανά διοικητικές ενότητες ή τμήμα
τα διοικητικών ενοτήτων .

γ) περιλαμβάνονται στις προσωρινά επιτρεπόμενες ποικιλί
ες αμπέλου οι ποικιλίες οι οποίες:
— δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) αλλά έχουν ακόμα για τη
διοικητική ενότητα η τμήμα διοικητικής ενότητας
ορισμένη οικονομική σημασία , ή
— παρουσιάζουν ελαττώματα όσον αφορά την καλλιέρ
γειά τους .

2. H ίδια ποικιλία μπορεί να περιληφθεί κατ' εξαίρεση και
στις επιτραπέζιες ποικιλίες και στις οινοποιήσιμες ποικιλί
ες .

3 . H ίδια ποικιλία μπορεί να καταταχθεί κατά διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με τη χρησιμοποίησή της για την παρα
γωγή :
— επιτραπέζιου οίνου,

2 . H ποιότητα εκτιμάται, κατά περίπτωση , με βάση τα
αποτελέσματα των εξετάσεων της καλλιεργητικής συμπερι
φοράς των εν λόγω ποικιλιών αμπέλου, καθώς και τα
αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετά
σεων των σχετικών οίνων .

— οίνου ποιότητας παραγόμενου σε καθορισμένη περιοχή ,
περιλαμβανομένων των αφρωδών οίνων, των vins de
liqueur και των ημιαφρωδών οίνων ποιότητας που παρά
γονται σε καθορισμένη περιοχή ,

— αφρώδους οίνου, αφρώδους οίνου ποιότητας, vin de
liqueur ή ημιαφρώδους οίνου, εκτός από τους οίνους που
αναφέρει η δεύτερη περίπτωση ,
— αποστάγματος οίνου,

Άρθρο 7
Όσον αφορά τις επιτραπέζιες ποικιλίες:

α) περιλαμβάνονται στις συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για την παραγωγή επιτ
ραπέζιων σταφυλιών για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση
στην αγορά *

— χυμών σταφυλιών,
— σταφίδων.

Άρθρο 5
1 . Για κάθε μία από τις διοικητικές ενότητες ή τμήματα
διοικητικών ενοτήτων και, κατά περίπτωση, για το έδαφος
της Κοινότητας οι ποικιλίες αμπέλου κατανέμονται σε μία
από τις ακόλουθες κατηγορίες: συνιστώμενες ποικιλίες
αμπέλου, επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου και προσωρινά
επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου .

2. Στην κατάταξη είναι δυνατόν να περιληφθούν μόνον οι
ποικιλίες αμπέλου των οποίων τα υλικά αγενούς πολλαπλα
σιασμού γίνονται δεκτά σ' ένα τουλάχιστον κράτος μέλος για
την πιστοποίηση ή τον έλεγχο ως τυπικών υλικών αγενούς
πολλαπλασιασμού , σύμφωνα με την οδηγία 68/ 193/EOK του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 περί της εμπορίας των
υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου 0 ).
Άρθρο 6

1.
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Όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες :

α) περιλαμβάνονται στις συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες οι οποίες :
— καλλιεργούνται επί του παρόντος στην Κοινότητα και
ανήκουν στο είδος Vitis vinifera (L), ή
— προέρχονται από διασταυρώσεις μεταξύ ειδών των
οποίων η καλλιεργητική συμπεριφορά έχει αναγνω
ρισθεί μετά τις 19 Ιουλίου 1970 ως ικανοποιητική ,
σύμφωνα με το άρθρο 12
(>) ΕΕ αριθ. L 93 της 17 . 4. 1968 , σ . 15 .

β) περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες οι οποίες :
— παράγουν σταφύλια των οποίων η ποιότητα , αν και
αποδεκτού επιπέδου, είναι κατώτερη από την ποιότη
τα των σταφυλιών που αναφέρονται στο στοιχείο α),
ή
— παρουσιάζουν ελαττώματα όσον αφορά την καλλιέρ
γειά τους·
γ) περιλαμβάνονται στις προσωρινά επιτρεπόμενες ποικιλί
ες αμπέλου οι ποικιλίες:
— των οποίων τα σταφύλια επιδιώκεται να αποκλει
σθούν από την αγορά λόγω της ανεπαρκούς ποιότητάς
τους, ή
— οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρά ελαττώματα όσον
αφορά την καλλιέργειά τους.

Άρθρο 8

1.

Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών για ειδικές χρή

σεις:

α) περιλαμβάνονται στις συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες που ανήκουν στο είδος Vitis vinifera (L.) ή
προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ ειδών, εάν αυτές
οι ποικιλίες αμπέλου προσαρμόζονται φυσιολογικά για
τις εν λόγω χρήσεις·
β) περιλαμβάνονται στις επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες οι οποίες :
— παράγουν προϊόντα των οποίων η ποιότητα , αν και
αποδεκτού επιπέδου, είναι κατώτερη από την ποιότη
τα των προϊόντων που παράγονται από ποικιλίες
αμπέλου που αναφέρονται στο στοιχείο α), ή
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— παράγουν σταφύλια τα οποία προσαρμοζονται λιγοτε
ρο στις εν λόγω χρήσεις σε σχέση με τις ποικιλίες
αμπέλου που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) περιλαμβάνονται στις προσωρινά επιτρεπόμενες ποικιλί
ες αμπέλου οι ποικιλίες οι οποίες:
— δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται
στα στοιχεία α) και β) αλλά έχουν ακόμη για το
έδαφος της Κοινότητας ή για την/τις σχετική/ές
διοικητική/ές ενότητα/ες, ανάλογα με την περίπτω
ση , ορισμένη οικονομική σημασία , ή
— παρουσιάζουν ελαττώματα όσον αφορά την καλλιέρ
γειά τους .
2. H ποιότητα εκτιμάται, κατά περίπτωση , με βάση τα
αποτελέσματα των εξετάσεων της καλλιεργητικής συμπερι
φοράς των εν λόγω ποικιλιών αμπέλου, καθώς και τα
αποτελέσματα των αναλυτικών και οργανοληπτικών εξετά
σεων των τελικών προϊόντων.
Αρθρο 9

Όσον αφορά τις ποικιλίες υποκειμένων αμπέλου :

α) Περιλαμβάνονται στις συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου
οι ποικιλίες που καλλιεργούνται για τη λήψη υλικών
αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου και για τις
οποίες η αποκτηθείσα πείρα μαρτυρεί ικανοποιητική
καλλιεργητική συμπεριφορά·
β) περιλαμβάνονται στις προσωρινά επιτρεπόμενες ποικιλί
ες αμπέλου οι ποικιλίες που παρουσιάζουν ανεπαρκή
καλλιεργητική συμπεριφορά .
Άρθρο 10

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 5δ παράγραφος 3 της
οδηγίας 68/ 193/EOK, συντάσσεται στα πλαίσια της κατάτα
ξης κατάλογος συνωνύμων των ποικιλιών αμπέλου που
περιλαμβάνονται στην κατάταξη , εφόσον τα συνώνυμα
αυτά :

α) χρησιμοποιούνται στο εμπόριο για την ονομασία των
οίνων που προέρχονται από τις εν λόγω ποικιλίες αμπέ
λου, και
β) είναι επαρκώς γνωστά .

2.
Μπορεί επίσης να συνταχθεί κατάλογος ομωνύμων των
ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 11

1 . H προσθήκη ποικιλίας αμπέλου που δεν περιλαμβάνε
ται για τη διοικητική ενότητα ή το τμήμα της διοικητικής
ενότητος ή , κατά περίπτωση , για το έδαφος της Κοινότητας
στην κατάταξη :

α) στις συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες κατηγορίες των ποι
κιλιών αμπέλου γίνεται :
— όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες και τις
επιτραπέζιες ποικιλίες, μόνον εφόσον η ποικιλία
αυτή έχει ήδη εγγραφεί από πενταετίας τουλάχι

στον στην κατάταξη , για διοικητική ενότητα ή
τμήμα διοικητικής ενότητας άμεσα γειτονικής με
το έδαφος της διοικητικής ενότητας ή τμήματος
διοικητικής ενότητας για την οποία η αποδοχή
στην κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ,
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— όσον αφορά τις ποικιλίες υποκειμένων, μόνον εφόσον
η καλλιεργητική συμπεριφορά της ποικιλίας αυτής
έχει εξεταστεί και έχει αναγνωριστεί ως ικανοποι
ητική·

β) στην κατηγορία των επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου,
γίνεται μόνο προσωρινά , εάν η καλλιεργητική συμπερι
φορά της ποικιλίας αυτής έχει εξεταστεί και έχει αναγ

νωριστεί ως ικανοποιητική αλλά τα αποτελέσματα της
εξέτασης δεν επιτρέπουν ακόμη την τελική εκτίμηση της
κατάταξης της εν λόγω ποικιλίας.
2. H αλλαγή κατηγορίας μιας ποικιλίας αμπέλου για την
ίδια διοικητική ενότητα ή το ίδιο τμήμα διοικητικής ενότητας
ή κατά περίπτωση , για το έδαφος της Κοινότητος μπορεί να
γίνεται μόνο :
α) με προαγωγή στην κατηγορία των συνιστωμένων ποικι
λιών όσον αφορά :

— μια ποικιλία η οποία στις 31 Μαΐου 1974 περιλαμβα
νόταν στην κατηγορία των επιτρεπομένων ποικιλιών
αμπέλου, για την ενότητα ή το τμήμα διοικητικής
ενότητας για: την οποία ζητείται η προσθήκη ή , κατά
περίπτωση , για το έδαφος της Κοινότητας,
— μια ποικιλία η οποία προστέθηκε στην κατάταξη μετά
τις 31 Μαΐου 1974 και η οποία παρέμεινε τουλάχιστον
επί πέντε χρόνια στην κατηγορία των επιτρεπομένων
ποικιλιών αμπέλου, για την ενότητα ή το τμήμα
διοικητικής ενότητας για την οποία ζητείται η προσ
θήκη ή, κατά περίπτωση , για το έδαφος της Κοινότη
τας·

β) με κατάταξη μιας ποικιλίας σε κατώτερη κατηγορία :
— εάν η κτηθείσα πείρα έδειξε ότι δεν πληρούνται οι
απαιτήσεις της κατηγορίας στην οποία η εν λόγω
ποικιλία περιλαμβάνεται, ή
— εάν το καθιστά αναγκαίο η ποιότητα του λαμβανομέ
νου προϊόντος , ή
— εάν η έκταση η φυτευμένη με αυτή την ποικιλία είναι
πολύ περιορισμένη και συνεχίζει να μειώνεται.

3 . Μία ποικιλία αμπέλου διαγράφεται από την κατάταξη ,
εάν η καλλιεργητική της συμπεριφορά κριθεί μη ικανοποιη
τική .

4. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχείο β), η κατάταξη αντιπροσωπεύει τον προσωρινό
χαρακτήρα της προσθήκης. Το νωρίτερο πέντε έτη και το
αργότερο επτά έτη μετά την προσωρινή προσθήκη στην
κατηγορία των επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου, με βάση
την κτηθείσα πείρα και λαμβάνοντας υπόψη τις εξετάσεις της
καλλιεργητικής συμπεριφοράς που πραγματοποιούνται βά
σει του άρθρου 12, αποφασίζεται εάν η εν λόγω ποικιλία:
— παραμένει οριστικά στην κατηγορία των επιτρεπομένων
ποικιλιών αμπέλου,
— καταχωρείται στην κατηγορία των συνιστωμένων ποικι
λιών αμπέλου ,
— καταχωρείται στην κατηγορία των προσωρινά επιτρεπο
μένων ποικιλιών αμπέλου , ή

— ή διαγράφεται από την κατάταξη .
Εάν μετά την πάροδο της επταετίας δεν ληφθεί απόφαση , η εν
λόγω ποικιλία θεωρείται ότι διαγράφηκε από την κατά
ταξη .
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5 . H εξέταση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς δεν είναι
αναγκαία για την προσθήκη επιτρεπομένης ποικιλίας αμπέ
λου στην κατηγορία των συνιστωμένων ποικιλιών αμπέλου,
για την αυτή διοικητική ενότητα ή τμήμα διοικητικής ενότη
τας ή , κατά περίπτωση , για το έδαφος της Κοινότητας,
εφόσον η καλλιεργητική συμπεριφορά είναι δυνατόν να
αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό.

6. H απένταξη μιας ποικιλίας από την κατηγορία των
προσωρινά επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου έχει ως συνέ
πεια ότι η εν λόγω ποικιλία δεν μπορεί πλέον να φυτεύεται, να
εμβολιάζεται ή να επανεμβολιάζεται από την ημερομηνία που
ελήφθη η απόφαση για απένταξη .
7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και
ιδίως οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4
πρώτο εδάφιο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
822/87 .

Άρθρο 12

1 . H καλλιεργητική συμπεριφορά ποικιλίας αμπέλου δια
πιστώνεται βάσει των πληροφοριών που συγκεντρώνει το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κατά τις εξετάσεις επί των
καλλιεργητικών δοκιμών που πραγματοποιούνται μέσα σε
όμορες διοικητικές ενότητες ή, κατά περίπτωση, στο έδαφος
της Κοινότητας.
H καλλιεργητική συμπεριφορά μιας ποικιλίας αμπέλου μπο
ρεί να αναγνωριστεί ως ικανοποιητική μόνο όταν, σε σχέση
με άλλες ποικιλίες αμπέλου που περιλαμβάνονται στην
κατάταξη και τουλάχιστον για μια ενότητα ή τμήμα διοικη
τικής ενότητας, το σύνολο των ποιοτικών της χαρακτηρι
στικών αποτελεί σαφή βελτίωση για την καλλιέργεια ή για τη
χρησιμοποίηση σταφυλιών ή υλικών αγενούς πολλαπλασια
σμού που λαμβάνονται από αυτήν.
2.
H Επιτροπή μπορεί, μετά από διαβούλευση με την
Επιτροπή Διαχειρίσεως Οίνων, να ζητήσει από το ενδιαφερό
μενο κράτος μέλός συμπληρωματική εξέταση της καλλιερ

γητικής συμπεριφοράς της εν λόγω ποικιλίας αμπέλου.
3 . H διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ,
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπε
ται στο άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 .

2. Ωστόσο τα κράτη μέλη μπορούν να αποδέχονται παρεκ
κλίσεις από την παράγραφο 1 πρώτη περίπτωση , για τους
ακόλουθους σκοπούς:

— εξέταση της καλλιεργητικής συμπεριφοράς ποικιλίας
αμπέλου που δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη για την
ενότητα ή τμήμα διοικητικής ενότητας ή για το έδαφος
της Κοινότητας,
— επιστημονικές έρευνες,
— εργασίες επιλογής ή διασταύρωσης,

— παραγωγή υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέ
λου που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή προς τις
τρίτες χώρες υπό τον όρο καταλλήλου ελέγχου της
παραγωγής .
Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επι
τροπή :

α) τον κατάλογο των ποικιλιών αμπέλοU που αποτελούν το
αντικείμενο του πρώτου εδαφίου τετάρτη περίπτωση ,
καθώς και
β) τις διατάξεις που εφαρμόζουν για την εξασφάλιση του
ελέγχου της παραγωγής αυτής.
Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή πριν από την
1η Οκτωβρίου κάθε έτους τις τροποποιήσεις που θα επιφέ
ρουν στον εν λόγω κατάλογο.

3 . Το κράτος μέλος το οποίο αποδέχεται τις παρεκκλίσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εξασφαλίζει κατ' έτος
συστηματικό έλεγχο των αμπέλων των οποίων η φύτευση
επιτρέπεται, και μεριμνά ώστε η ενδεχόμενη διανομή υλικών
αγενούς πολλαπλασιασμού να μην υπερβαίνει τους προανα
φερόμενους σκοπούς. Μεταξύ των αρχών που καθορίζονται
από τα κράτη μέλη και των φυσικών ή νομικών προσώπων ή
ομάδων προσώπων που προτίθενται να καλλιεργήσουν ποι
κιλία αμπέλου που δεν περιλαμβάνεται στην κατάταξη, για
μια ενότητα ή τμήμα διοικητικής ενότητας ή για το έδαφος
της Κοινότητας, συνάπτονται ιδιωτικά καλλιεργητικά
συμφωνητικά .
4.
Τα προϊόντα που προέρχονται από ποικιλία αμπέλου για
την οποία γίνονται εξετάσεις καλλιεργητικής συμπεριφοράς,
επιστημονικές έρευνες ή εργασίες επιλογής ή διασταύρωσης
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, θεωρούνται ισοδύνα
μα προς τα προϊόντα που λαμβάνονται από επιτρεπόμενες
ποικιλίες αμπέλου.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως
τα μέτρα που αφορούν την εξέταση της καλλιεργητικής
συμπεριφοράς καθορίζονται σύμφωνα με την ίδια διαδικα

Αρθρο 14

σία .

1.

Άρθρο 13
1.
Απαγορεύονται η φύτευση , ακόμη και προς αντικατά
σταση ελλειπόντων πρέμνων, o επιτόπιος εμβολιασμός και
επανεμβολιασμός :

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 347/79 καταργείται.

2.
Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται δυνά
μει της παραγράφου 1 θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα
κανονισμό.

Άρθρο 15

— ποικιλιών αμπέλου που δεν περιλαμβάνονται στην κατά
ταξη, ή

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου
— προσωρινά επιτρεπομένων ποικιλιών αμπέλου .

1989.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1989.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
H. NALLET
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2390/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουλίου 1989

για τους γεωικούς κανόνες εισαγωγής οίνων , χυμών και γλευκών σταφυλιών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελόοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1236/89 (2), και ιδίως το άρθρο 70 παρά
γραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 70 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, δήλωσαν ότι
τις ενδιαφέρει να μπορούν να εξουσιοδοτούν τους οινοπαρα
γωγούς να συντάσσουν οι ίδιοι τη βεβαίωση και το δελτίο
ανάλυσης που προβλέπεται στο στοιχείο αυτό* ότι, για να
διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τις εν λόγω τρίτες χώρες,
εφόσον οι χώρες αυτές έχουν συνάψει με την Κοινότητα
συμφωνίες που περιέχουν ρήτρες σχετικά με την ενίσχυση της
συνεργασίας στον τομέα της καταστολής της νοθείας και
διατηρούν καλές εμπορικές σχέσεις με την Κοινότητα , θα
πρέπει να επιτραπεί, όπως συμβαίνει και με τους οίνους
κοινοτικής καταγωγής, να θεωρούνται τα" έγγραφα που
συντάσσονται από τους παραγωγούς, ως έγγραφα που έχουν
εκδοθεί από τους προαναφερόμενους οργανισμούς ή υπηρε
σίες, στο μέτρο που παρέχονται όι απαραίτητες εγγυήσεις και
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος ως προς τη σύνταξη των
εγγράφων αυτών

Εκτιμώντας :

ότι οι γενικοί κανόνες για την εισαγωγή οίνων, χυμών και
γλευκών σταφυλιών, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ . 354/79 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2244/89 (4), έχουν υποστεί
ουσιαστικές τροποποιήσεις· ότι, μετά από πολύαριθμες δια
δοχικές κωδικοποιήσεις των κοινοτικών ρυθμίσεων στον
αμπελοοινικό τομέα, θα πρέπει για λόγους σαφήνειας να
κωδικοποιηθεί o εν λόγω κανονισμός·
ότι το άρθρο 70 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
822/87 προβλέπει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο αυτό πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση
και δελτίο ανάλυσης που συντάσσεται από οργανισμό ή
υπηρεσία που ορίζεται από την τρίτη χώρα από την οποία
κατάγονται τα προϊόντα αυτά· ότι είναι ανάγκη να καθορι
στούν οι όροι στους οποίους πρέπει να ανταποκρίνεται το
δελτίο ανάλυσης·
οτι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται
στο άρθρο 70 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87, να απαλλάσσονται από τη βεβαίωση και
το δελτίο ανάλυσης τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες
χώρες σε μικρά δοχεία και μεταφέρονται σε περιορισμένες
ποσότητες·, ότι, για τη διευκόλυνση των εργασιών ελέγχου
αυτής της δεύτερης απαίτησης, η απαίτηση αυτή μπορεί να
θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές
από τρίτες χώρες των οποίων οι ετήσιες εξαγωγές προς την
Κοινότητα είναι ήδη στο σύνολο τους πολύ μικρές· ότι στην
περίπτωση αυτή , προκειμένου να αποφεύγονται οι εκτροπές
στο εμπόριο, οι οίνοι πρέπει να είναι όχι μόνο καταγωγής
αλλά και προέλευσης των εν λόγω χωρών

ότι ορισμένες τρίτες χώρες οι οποίες υποβάλλουν τους
οινοπαραγωγούς τους σε αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου
τον οποίο ασκούν οι οργανισμοί ή υπηρεσίες των εν λόγω
(!) ΕΕ αριθ. L 84 της 27 . 3 . 1987, σ . 1 .

(2) ΕΕ αριθ . L 128 της 11 . 5 . 1989, σ . 31 .
(3) ΕΕ αριθ. L 54 της 5 . 3 . 1979, σ . 97.
(4) ΕΕ αριθ . L 216 της 27. 7 . 1989, σ . 1 .

ότι, για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των νέων
αυτών μέτρων, πρέπει να προβλεφθεί από τώρα ότι οι κανόνες
αυτοί θα εφαρμοστούν μόνο κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής
περιόδου·

ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρήγορη και αποτελε
σματική προστασία των καταναλωτών, φαίνεται απαραίτητο
να προβλεφθεί η δυνατότητα αναστολής της εφαρμογής των
μέτρων αυτών πριν από τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου ,
σε περίπτωση κίνδυνου προσβολής της υγείας των κατανα
λωτών ή νοθείας·

ότι, για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές με τις τρίτες χώρες
οι οποίες είναί ικανές να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις
όσον αφορά την παρασκευή οίνων, πρέπει να προβλεφθεί ότι
μόνον ορισμένες ενδείξεις είναι δυνατόν να παρέχονται
σχετικά με τους οίνους καταγωγής αυτών των τρίτων
χωρών.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . H βεβαίωση και το δελτίο ανάλυσης που αναφέρονται
αντίστοιχα στο άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτη
και δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87,
περιλαμβάνονται σ' ένα και μόνο έγγραφο του οποίου:
α) το τμήμα «βεβαίωση » συντάσσεται από οργανισμό της
τρίτης χώρας από την οποία κατάγονται τα προϊόντα , o
οποίος περιλαμβάνεται σε κατάλογο που θα εκδοθεί*
β) το τμήμα «δελτίο ανάλυσης» συντάσσεται από επίσημο
εργαστήριο , αναγνωρισμένο από την τρίτη χώρα από την
οποία κατάγονται τα προϊόντα, και το οποίο περιλαμβά
νεται επίσης στον κατάλογο που αναφέρεται στο στοι
χείο α).
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2.
Συμφωνά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
83 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 και υπό τον όρο ότι οι
εγγυήσεις που παρέχονται από τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα
γίνονται αποδεκτές από την Κοινότητα, είναι δυνατό να
θεωρούνται ως «βεβαίωση » ή «δελτίο ανάλυσης» που
συντάσσουν οι οργανισμοί και τα εργαστήρια που περιλαμ
βάνονται στον κατάλογο που θα εκδοθεί κατ' εφαρμογή της
παραγράφου 1 , τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τους
παραγωγούς, εάν:
α) οι παραγωγοί αυτοί έχουν εγκριθεί μεμονωμένα για το
σκοπό αυτό από τους εν λόγω οργανισμούς,
β) οι οργανισμό αυτοί:
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Άρθρο 3

1 . Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
83 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 , το άρθρο 1 παράγρα
φος 2 και το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο μπορούν:

— να τροποποιηθούν, για να ληφθεί υπόψη κάθε ενδεχόμενη
απλούστευση των αντιστοίχων διατάξεων που εφαρ
μόζονται στην Κοινότητα,
— να ανασταλούν, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα στα
οποία εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά , έχουν υποστεί νοθεία
που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των κατανα
λωτών ή αποτέλεσαν αντικείμενο οινολογικών πρακτι
κών απαγορευμένων στην Κοινότητα .

— εποπτεύουν τους εγκεκριμένους παραγωγούς,

— διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις
διευθύνσεις των παραγωγών που αναφέρονται στο
στοιχείο α), καθώς και τους αριθμούς των επίσημων
καταχωρήσεων,
— ενημερώνουν την Επιτροπή όταν η έγκριση ενός

2.

Το άρθρο 1 παράγραφος2 και το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο

εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1989 .

Άρθρο 4

παραγωγού ανακαλείται.

1.

Άρθρο 2

Το δελτίο ανάλυσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) όσον αφορά τους οίνους και τα γλεύκη σταφυλιών που
έχουν υποστεί μερική ζύμωση :

— τον ολικό αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο,
— τον κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο *
β) όσον αφορά τα γλεύκη σταφυλιών και τους χυμούς
σταφυλιών:
— την πυκνότητα·

γ) όσον αφορά τους οίνους, τα γλεύκη σταφυλιών και τους
χυμούς σταφυλιών :

— το ολικό στερεό υπόλειμμα,
— την ολική οξύτητα,
— την πτητική οξύτητα,
— την περιεκτικότητα σε κιτρικό οξύ,
— τον ολικό θειώδη ανυδρίτη ,
— την παρουσία ποικιλιών προερχομένων από διασταύ
ρωση μεταξύ ειδών (υβρίδια αυτοπαράγωγα) ή από
άλλες ποικιλίες που δεν ανήκουν στο είδος Vitis
vinifera.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 83 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87, μπορούν να γίνονται δεκτά τα έγγραφα
στα οποία το τμήμα «δελτίο ανάλυσης» περιέχει μόνον
ενδείξεις σχετικά με:
— τον κτηθέντα αλκοολικό τίτλο ,
— την ολική οξύτητα ,

— τον ολικό θειώδη ανυδρίτη ,

Τα προϊόντα , καταγωγής και προέλευσης τρίτων

χωρών, που είναι συσκευασμένα σε δοχεία δύο λίτρων ή
λιγότερο, απαλλάσσονται από την υποβολή βεβαίωσης ή
δελτίου ανάλυσης, όταν η συνολική μεταφερόμενη ποσότη
τα , ακόμα και αν αποτελείται από πολλές ξεχωριστές
παρτίδες, δεν υπερβαίνει τα 60 λίτρα.
2. Εξάλλου απαλλάσσονται από την υποβολή της βεβαίω
σης και του δελτίου ανάλυσης:
— Οι ποσότητες οίνου που δεν υπερβαίνουν τα δεκαπέντε
λίτρα :

— που περιέχονται στις αποσκευές των ταξιδιωτών,
— που αποτελούν αντικείμενο μικρών αποστολών προς
ιδιώτες, εφόσον οι ποσότητες αυτές προορίζονται
καταφανώς για προσωπική ή οικογενειακή κατανά
λωση των εν λόγω ιδιωτών,

— οι οίνοι και οι χυμοί σταφυλιών που παρουσιάζονται σε
δοχεία τεσσάρων λίτρων ή λιγότερο, καταγωγής και
προέλευσης τρίτων χωρών, οι εξαγωγές των οποίων στην
Κοινότητα είναι κατώτερες από 1 000 εκατόλιτρα κατ'
έτος ,

— οι οίνοι και οι χυμοί σταφυλιών που περιλαμβάνονται στις
μετακομίσεις των ιδιωτών,

— οι οίνοι και οι χυμοί σταφυλιών που προορίζονται για τις
εμπορικές εκθέσεις τις οποίες διέπει το τελωνειακό
καθεστώς που προβλέπεται για το σκοπό αυτόν, με την
επιφύλαξη ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι συσκευασμένα
σε δοχεία δύο λίτρων ή λιγότερο ,
— οι ποσότητες οίνου, γλεύκους σταφυλιών και χυμού
σταφυλιών που εισάγονται για πειραματικούς σκοπούς
επιστημονικού και τεχνικού χαρακτήρα , εντός του ορίου
του ενός εκατολίτρου,
— οι οίνοι που προορίζονται για διπλωματικές αντιπροσω
πείες, προξενικά ταχυδρομεία και συναφείς οργανισμούς
και οι οποίοι εισάγονται στα πλαίσια ατελειών οι οποίες
τους έχουν παραχωρηθεί,

εφόσον πρόκειται για οίνο καταγόμενο από τρίτη χώρα, που

— οι οίνοι και οι χυμοί σταφυλιών που αποτελούν προμήθειες
διεθνών μέσων μεταφοράς.

παρέχει ιδιαίτερες εγγυήσεις, και συσκευασμένο σε δοχεία
που φέρουν ετικέτα, περιεκτικότητας όχι ανώτερης από 60
λίτρα και εφοδιασμένα με σύστημα σφραγίσματος μιας
χρήσης·

O παρών κανονισμός δεν αποτελεί εμπόδιο στα καθεστώτα
που εφαρμόζονται στους κατοίκους των παραμεθορίων
περιοχών.

3.
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Άρθρο S

O παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στους ακόλου

θους οίνους liqueur:

— οίνοι του Porto και της Madère και Moscatel της Setùbal,
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2204 21 41 ,
2204 21 51 , 2204 29 41 , 2204 29 51 ,

— οίνοι του Tokaji (Aszu και Szamorodni) που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 45 ,
2204 29 55, και οίνος liqueur Boberg διατιθέμενος με
πιστοποιητικό ονομασίας καταγωγής.

1.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 354/79 καταργείται.

2. Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται, θεω
ρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να
διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος.

Άρθρο 6

4. Οι τρίτες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2
πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, καθορίζονται από τις
λεπτομέρειες εφαρμογής.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου
1989 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1989.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
H. NALLET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 354/79

Παρών κανονισμός

Αρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο Ια

Άρθρο 2

Άρθρο 1 β

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

—

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2391/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουλίου 1989

για τον ορισμό ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 2009 και 2204 και κατάγονται από τρίτες χώρες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς (*), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ . 1236/89 (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγρα
φος 4 στοιχείο γ),
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:
ότι από την 1η Ιανουαρίου 1988 o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη
δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1672/89 (4), καθιέρωσε , με βάση την
ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος, συνδυασμέ
νη ονοματολογία των εμπορευμάτων που ικανοποιεί συγχρό
νως τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου και των στατι
στικών του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας*
ότι είναι αναγκαίο κατά συνέπεια να διατυπωθούν οι περι
γραφές των εμπορευμάτων και οι δασμολογικές κλάσεις που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 339/79 του
Συμβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου 1979 για τον ορισμό ορι
σμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα , που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 2009 και 2204 και κατάγονται από τρίτες
χώρες (J), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ . 2047/89 (6), σύμφωνα με τους όρους της
συνδυασμένης ονοματολογίας *
ότι, λόγω των ουσιαστικών τροποποιήσεων που έχουν γίνει
στον τομέα αυτόν πρέπει για λόγους σαφήνειας να γίνει η
κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού*

ότι οι ορισμοί ενός μέρους των προϊόντων που αναφέρονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 ,
μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε προϊόντα που λαμβάνο
νται στην Κοινότητα * ότι είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να
υπάρξουν ορισμοί για τα αντίστοιχα προϊόντα καταγωγής
τρίτων χωρών*
ότι οι ορισμοί των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, που
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού, πρέπει
κατά το δυνατό να προσεγγίζουν τους ορισμούς των κοινο
τικών προϊόντων,
(»)
(2)
(3)
(4)
(J)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ .
αριθ .
αριθ .
αριθ.
αριθ .

L
L
L
L
L
L

84 της 27 . 3 . 1987 , σ . 1 .
128 της 11 . 5 . 1989, σ. 31 .
256 της 7 . 9. 1987 , σ . 1 .
169 της 19. 6. 1989, σ . 1 .
54 της 5 . 3 . 1979 , σ . 57.
202 της 14. 7 . 1989, σ . 30.

O παρών κανονισμός αφορά ορισμένα προϊόντα καταγωγής
του αμπελοοινικού τομέα που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 2009 και 2204 και κατάγονται από τρίτες χώρες .
Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) Γλεύκος νωπών σταφυλιών του οποίου η ζύμωση έχει
ανασταλεί με την προσθήκη ακλοόλης, το προϊόν που:
— έχει κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο ίσο ή
ανώτερο του 12% vol και κατώτερο του 15% vol,
και

— λαμβάνεται με προσθήκη προϊόντος προερχόμενου
από την απόσταξη του οίνου, σε γλεύκος σταφυλιών
που δεν έχει υποστεί ζύμωση , έχει φυσικό αλκοολικό
τίτλο κατ' όγκο όχι κατώτερο του 8,5% vol και
προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες οινοποιήσι
μων σταφυλιών αποδεκτές στην τρίτη χώρα καταγω
γής*

β) συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το μη καραμελοποι
ημένο γλεύκος σταφυλιών που :
— λαμβάνεται με μερική αφυδάτωση του γλεύκους
σταφυλιών, η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήπο
τε μέθοδο που επιτρέπεται από τις διατάξεις της
τρίτης χώρας καταγωγής και δεν απαγορεύεται από
την κοινοτική νομοθεσία, εκτός από την με απευθείας
θέρμανση , και κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αριθμητική
ένδειξη που παρέχεται σε θερμοκρασία 20 °C από το
διαθλασίμετρο , κατά τη μέθοδο που προβλέπεται στα
παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 543/86 (7),
να μην είναι κατώτερη από 50,9% ,

— προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες οινοποιήσι
μων σταφυλιών αποδεκτές στην τρίτη χώρα καταγω
γής , και

— παρασκευάζεται από γλεύκος σταφυλιών που έχει
τουλάχιστον τον ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο
κατ' όγκο που ορίζει η τρίτη χώρα καταγωγής για την
παρασκευή οίνων προοριζόμενων για άμεση ανθρώπι
νη κατανάλωση . O τίτλος αυτός δεν μπορεί να είναι
κατώτερος του 8,5% vol .

Γίνεται δεκτός κτηθείς αλκοολικός τίτλος κατ" όγκο του
συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών που δεν υπερβαίνει
το 1 % vol *

γ) ανακαθαρισθέν συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών, το
υγρό μη καραμελοποιημένο προϊόν που :
— λαμβάνεται με μερική αφυδάτωση γλεύκους σταφυ
λιών, η οποία πραγματοποιείται με οποιαδήποτε μέθο
δο που επιτρέπεται από τις διατάξεις της τρίτης χώρας
(7)ΈE αριθ. L 55 της 1 . 3 . 1986 , σ . 41 .
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καταγωγής και δεν απαγορεύεται από την κοινοτική
νομοθεσία , εκτός από την με απευθείας θέρμανση ,
έτσι ώστε η αριθμητική ένδειξη που παρέχεται σε
θερμοκρασία 20 °C από το διαθλασίμετρο κατά τη
μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/86, να μην είναι κατώτερη από
61,7% ,

— έχει υποστεί επεξεργασίες μείωσης της οξύτητας και
απομάκρυνσης των συστατικών εκτός από το σάκ
χαρο, οι οποίες επιτρέπονται από τις διατάξεις της
τρίτης χώρας καταγωγής και δεν απαγορεύονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
— παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
— ρΗ όχι ανώτερο από 5 σε 25° Brix,
— οπτική πυκνότητα σε 425 nm και πάχος 1 cm, όχι
μεγαλύτερη από 0,100, για συμπυκνωμένο γλεύκος
σταφυλιών σε 25° Brix,
— περιεκτικότητα σε σακχαρόζη μη ανιχνεύσεμη
σύμφωνα με μέθοδο ανάλυσης που θα προσδιορι
στεί,

— δείκτη Folin-Ciocalteau όχι μεγαλύτερο από 6 σε
25° Brix ,

— ογκομετρούμενη οξύτητα όχι μεγαλύτερη από 15
χιλιοστοϊσοδύναμα ανά kg ολικών σακχάρων,
— περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη όχι μεγαλύτε
ρη από 25 mg/kg ολικών σακχάρων,
— περιεκτικότητα σε συνολικά κατιόντα όχι μεγα
λύτερη από 8 χιλιοστοϊσοδύναμα ανά kg ολικών
σακχάρων,
— αγωγιμότητα σε 25° Brix ή 20 °C όχι μεγαλύτερη
από 120 mikro-Siemens ανά εκατοστόμετρο,
— περιεκτικότητα σε υδροξυμεθυλοφουρφουράλη
(ΚΜF) όχι μεγαλύτερη από 25 mg/kg ολικών σακ
χάρων,
— παρουσία μεσοϊνοσίτη ,
— προέρχεται αποκλειστικά από ποικιλίες οινοποιήσι
μών σταφυλιών αποδεκτές στην τρίτη χώρα καταγω
γής, και
— παρασκευάζεται από γλεύκος σταφυλιών που έχουν
τουλάχιστον τον ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο
κατ' όγκο που ορίζει η τρίτη χώρα καταγωγής για την
παρασκευή οίνων που προορίζονται για άμεση ανθρώ
πινη κατανάλωση . O τίτλος αυτός δεν μπορεί να είναι
κατώτερος του 8,5 % vol .

Γίνεται δεκτός κτηθείς ακλοολικός τίτλος κατ' όγκο του
ανακαθαρισθέντος συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών
μέχρι 1 % vol·
δ) vin de liqueur , το προϊόν που :
— έχει κτηθεντα αλκοολικο τίτλο κατ' όγκο όχι κατώ
τερο του 15% vol και όχι ανώτερο του 22% vol,
καθώς και συνολικό αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο όχι
κατώτερο του 17,5 % vol, και

— λαμβάνεται από γλεύκος σταφυλιών υπό ζύμωση , από
οίνο ή από μείγμα των δύο· αυτά τα προϊόντα πρέπει
να προέρχονται από ποικιλίες αμπέλου αποδεκτές
στην τρίτη χώρα καταγωγής για την παραγωγή του vin
de liqueur και να έχουν αρχικό φυσικό αλκοολικό
τίτλο κατ ' όγκο όχι κατώτερο του 12% vol και με
προσθήκη :
i) αυτούσιας ή σε μείγμα, ουδέτερης αλκοόλης
οινικής προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένης
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της αλκοόλης που προέρχεται απο απόσταξη
σταφίδων, με κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό
τίτλο τουλάχιστον 96 % vol, και προϊόντα απόσ
ταξης (distallat) οίνου ή σταφίδων, με κτηθέντα
κατ * όγκο αλκοολικό τίτλο όχι κατώτερο από
52 % vol και όχι ανώτερο από 86 % vol,

ii) καθώς και ενδεχομένως ενός ή περισσοτέρων από
τα ακόλουθα προϊόντα :

— συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών,
— μείγματος ενός από τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο σημείο i) με γλεύκος σταφυλιών
ή με γλεύκος σταφυλιών που βρίσκεται σε
ζύμωση .

Πάντως ορισμένα vins de liqueur ποιότητας για τα
οποία οι συνθήκες παραγωγής έχουν αναγνωρισθεί
ως ισοδύναμες προς τις συνθήκες παραγωγής ενός
v.l.q.p.r .d. και τα οποία θα περιληφθούν σε κατάλογο που
θα καταρτισθεί, μπορούν:
— να έχουν συνολικό κατ' όγκο ακλοολικό τίτλο κατώ
τερο του 17,5 % vol αλλά όχι κατώτερο του 15 % vol ,
εφόσον η νομοθεσία της τρίτης χώρας καταγωγής
στην οποία ενέπιπταν πριν από την 1η Ιανουαρίου το
προέβλεπε ρητά, ή
— να λαμβάνονται από γλεύκος σταφυλιών που έχει
φυσικό αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο κατώτερο του
12% vol αλλά όχι κατώτερο του 10,5% vol'
ε) Αφρώδης οίνος, το προϊόν που:
— έχει κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο όχι κατώ
τερο του 8,5 % vol ,
— λαμβάνεται από πρώτη ή δεύτερη αλκοολική ζύμωση
νωπών σταφυλιών, γλεύκους σταφυλιών ή οίνου,
και

— χαρακτηρίζεται κατά την εκπωμάτιση του δοχείου
από έκλυση ανθρακικού ανυδρίτη που προέρχεται
αποκλειστικά από τη ζύμωση και το οποίο, διατηρού
μενο σε θερμοκρασία 20 °C εντός κλειστών δοχείων,
προκαλεί υπερπίεση οφειλόμενο στο διάλυμα ανθρα
κικού ανυδρίτη όχι κατώτερη από 3 bar·
στ) αεριούχος αφρώδης οίνος , το προϊόν που :

— έχει κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο όχι κατώ
τερο του 8,5 % vol,
— λαμβάνεται από οίνο ,

— χαρακτηρίζεται κατά την εκπωμάτιση του δοχείου
από έκλυση ανθρακικού ανυδρίτη που προέρχεται εν
όλω ή εν μέρει από προσθήκη αυτού του αερίου,
και

— εμφανίζει, όταν διατηρείται σε 20 °C εντός κλειστών
δοχείων, υπερπίεση οφειλόμενη στο διάλυμα ανθρακι
κού ανυδρίτη όχι κατώτερη από 3 bar

ζ) ημιαφρώδης οίνος, το προϊόν που :
— έχει κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο όχι κατώ
τερο του 8,5 % vol, και
— εμφανίζει, όταν διατηρείται σε 20 °C εντός κλειστών
δοχείων, υπερπίεση οφειλόμενη στο ενδογενές
διάλυμα ανθρακικού ανυδρίτη , όχι κατώτερη από 1
και όχι ανώτερη από 2,5 bar
η) αεριούχους ημιαφρώδης οίνος, το προϊόν που :
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— έχει κτηθέντα αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο όχι κατώ

Αρθρο 4

τερο του 8,5% vol,

— εμφανίζει, όταν διατηρείται σε 20 °C εντός κλειστών
δοχείων, υπερπίεση οφειλόμενη στο διάλυμα ανθρακι
κού ανυδρίτη που προστίθεται εν όλω ή εν μέρει, όχι
κατώτερη από 1 και όχι ανώτερη από 2,5 bar.

1.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/79 καταργείται.

2. Οι παραπομπές στον κανονισμό που καταργείται θεω
ρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και πρέπει
να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήματος .

Άρθρο 3
Άρθρο 5

O τρόπος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ορίζεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 83
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 .

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Σεπτεμβρίου
1989 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος .

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1989 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
H. NALLET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ANΉΣTOIX1AΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 339/79

Παρών κανονισμός

Αρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

—

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 2392/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουλίου 1989

σχετικά με τη θέσπιση των γενικών κανόνων για την περιγραφή και την παρουσίαση των οίνων
και των γλευκών σταφυλιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη 71α την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς 0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1236/89 (2), και ιδίως το άρθρο 72 παρά

γραφος 1 και το άρθρο 79 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:
ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/79 του Συμβουλίου της
5ης Φεβρουαρίου 1979 περί των γενικών κανόνων για την
περιγραφή και την παρουσίαση οίνων και γλευκών σταφυ
λιών (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ . 1237/89 (5), έχουν γίνει επανειλημμένες ουσια
στικές τροποποιήσεις· ότι θα πρέπει για λόγους σαφήνειας να
κωδικοποιηθούν οι εν λόγω διατάξεις·

ότι το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 θεσπίζει
ορισμένους κανόνες σχετικά με την περιγραφή ορισμένων
οίνων σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και προβλέπει συγχρόνως
την υιοθέτηση γενικών κανόνων για την περιγραφή και την
παρουσίαση ορισμένων προϊόντων που υπάγονται στον εν
λόγω τομέα·
ότι o σκοπός κάθε περιγραφής και παρουσίασης είναι να
παρέχει πληροφορίες τόσο ακριβείς και σαφείς, όσο είναι
απαραίτητο για την εκτίμηση των προϊόντων αυτών από τον
τυχόν αγοραστή και από τους δημόσιους οργανισμούς τους
επιφορτισμένους με τη διαχείριση και τον έλεγχο του εμπο
ρίου των προϊόντων αυτών·

ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν κατά το μέτρο του δυνατού οι
διάφορες κοινοτικές διατάξεις που σχετίζονται με την περι
γραφή και την παρουσίαση των τροφίμων, και ιδίως των
προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα *
ότι οι κοινοτικοί κανόνες για την περιγραφή και την παρου
σίαση των οίνων και των γλευκών σταφυλιών επηρεάζονται
σε μεγάλο βαθμό από τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζο
νταν προηγουμένως στα κράτη μέλη· ότι οι εθνικοί αυτοί
κανόνες ήταν βασισμένοι σε διαφορετικές κατευθυντήριες
γραμμές· ότι ορισμένα κράτη μέλη έδιναν προτεραιότητα
στα θέματα σωστής ενημέρωσης του καταναλωτή και ελευ
θερίας δράσης για το εμπόριο, ενώ άλλα προσπαθούσαν να
0)
(2)
(3)
(■·)
(J)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ .
αριθ.

L 84 της 27 . 3 . 1987 , σ . 1 .
L 128 της 11 . 5 . 1989, σ. 31 .
C 214 της 16. 8 . 1988, σ . 37 .
L 54 της 5 . 3 . 1979, σ . 99.
L 128 της 11 . 5 . 1989, σ . 32.

συνδυάσουν τα θέματα αυτά με την ανάγκη προστασίας των
παραγωγών στο έδαφος τους έναντι των στρεβλώσεων του
ανταγωνισμού' ότι με σκοπό να συμβιβασθούν στο μέτρο του
δυνατού αυτές οι διαφορετικές αντιλήψεις και να αποφευ
χθούν υπερβολικά αποκλίνουσες ερμηνείες, αποδείχθηκε
σκόπιμο να καθοριστούν πλήρεις κανόνες περιγραφής· ότι,
για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων
αυτών, θα πρέπει επιπλέον να καθιερωθεί κατ' αρχήν ότι οι
ενδείξεις που προβλέπονται από αυτούς τους κανόνες ή από
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, είναι οι μόνες δεκτές για την
περιγραφή των οίνων και των γλευκών σταφυλιών
ότι, όσον αφορά την περιγραφή , αρμόζει να γίνει διαχωρι
σμός μεταξύ των απαραιτήτων υποχρεωτικών ενδείξεων
για την αναγνώριση του προϊόντος και των προαιρετικών εν
δείξεων που προορίζονται μάλλον για την αποσαφήνιση των
ιδιαίτερων ιδιοτήτων του προϊόντος ή την ποιοτική κατάταξή
του· ότι, δεδομένης της σπουδαιότητας του προβλήματος
αφενός και της ευρύτητος του πεδίου εφαρμογής αφετέρου,
πρέπει να επιδιώκεται η όσο το δυνατό καλύτερη πληροφό
ρηση των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη
τα έθιμα και τις παραδόσεις τόσο των κρατών μελών όσο και
των τρίτων χωρών, καθώς και την εξέλιξη του κοινοτικού
δικαίου·

ότι, τηρώντας την ιδιαιτερότητα των συνθηκών παραγωγής
στις διάφορες περιοχές παραγωγής και λαμβανομένων υπό
ψη των παραδόσεων σε ορισμένα κράτη μέλη , θα πρέπει να
προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τα
προϊόντα που παράγονται στο έδαφος τους, να καθιστούν
υποχρεωτικές ορισμένες ενδείξεις που προβλέπονται ως
προαιρετικές από τις κοινοτικές διατάξεις ή να τις απαγο
ρεύουν ή ακόμα να περιορίζουν τη χρήση τους· ότι θα πρέπει
εξάλλου να διευκρινισθεί ότι, για να εξασφαλισθεί η ελεύθερη
διακίνηση των προϊόντων, κάθε κράτος μέλος πρέπει να
αποδέχεται την περιγραφή των προϊόντων καταγωγής άλλων
κρατών μελών που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στο έδαφός
του, εφόσον αυτή είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις

και είναι αποδεκτή στο κράτος μέλος παραγωγής δυνάμει

του παρόντος κανονισμού·

ότι, με την προοπτική της ομοιόμορφης περιγραφής και
παρουσιάσεως των κοινοτικών οίνων και των γλευκών
σταφυλής που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, θα
πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα καθιερώσεως συμπληρω
ματικών κανόνων ή κανόνων κατά παρέκκλιση για τα
προϊόντα αυτά, στο μέτρο που η νομοθεσία των τρίτων χωρών
το καθιστά απαραίτητο ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες η αναφορά του εμφιαλωτή και του αποστολέα στην
ετικέτα με κωδικοποιημένα στοιχεία είναι υποχρεωτική ,
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σύγχυσης στους
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική προέλευση του
οίνου- ότι θα πρέπει εξάλλου να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες, για να διευκολυνθούν οι εμπορικές συναλ
λαγές, μπορούν να χρησιμοποιούνται εκουσίως κωδικοποιη
μένα στοιχεία για την ένδειξη των πληροφοριών όσον αφορά
τον εμφιαλωτή και τον αποστολέα·
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ότι η οδηγία 79/ 112/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ
βρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την επισήμανση και την παρουσίαση των
τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή,
καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (>), όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οδηγία 89/395/EOK (2), προβλέπει την
εισαγωγή της αρχής της υποχρεωτικής μνείας του κτηθέντος
αλκοολικού τίτλου όλων των αλκοολούχων ποτών ότι η
ενημέρωση για τον κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο των οίνων και
των γλευκών σταφυλιών και ιδίως τον κτηθέντα αλκοολικό
τίτλο φαίνεται αναγκαία, για να περιγραφεί στην επισήμανση
η φύση του προϊόντος και να διευκολύνεται έτσι o κατανα
λωτής κατά την επιλογή του* ότι θα πρέπει λοιπόν να
προβλεφθεί ότι αναφέρεται υποχρεωτικά για τα εν λόγω
προϊόντα o κτηθείς κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος·

ιδιαίτερα πολύτιμα στοιχεία για τον αγοραστή του προϊόντος·
ότι πρέπει συνεπώς να θεσπιστούν κανόνες για τη χρησιμο
ποίηση αυτών των ενδείξεων στην περιγραφή των οίνων και
των γλευκών σταφυλιών·

ότι είναι σκόπιμο η περιγραφή των οίνων και των γλευκών
σταφυλιών στην Κοινότητα να μπορεί να γίνεται σε καθεμία
από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, ώστε να εξασφα
λίζεται η τήρηση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας
εμπορευμάτων σ' όλο το έδαφος της* ότι είναι ωστόσο
αναγκαίο οι υποχρεωτικές ενδείξεις να αναφέρονται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε o τελικός καταναλωτής να μπορεί να τις
κατανοεί, ακόμα και αν στην ετικέτα είναι γραμμένες σε
γλώσσα άλλη από την επίσημη γλώσσα της χώρας του* ότι
είναι σκόπιμο τα ονόματα των γεωγραφικών περιοχών να
αναφέρονται μόνο στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους
παραγωγής του οίνου ή του γλεύκους σταφυλιών, ούτως ώστε
το προϊόν που χαρακτηρίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο να
κυκλοφορεί μόνο με την παραδοσιακή του ονομασία· ότι ,
λόγω των ιδιαίτερων δυσχερειών κατανόησης των ενδείξεων
στην ελληνική γλώσσα, που οφείλονται στο γεγονός ότι αυτές
δεν αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να
επιτραπεί η επανάληψη των ενδείξεων αυτών σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας·

να αποκλειστούν σήματα τα οποία περιέχουν λέξεις ταυτό
σημες με γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιείται για το
χαρακτηρισμό επιτραπέζιου οίνου , οίνου ποιότητας που
παράγεται σε καθορισμένη περιοχή , εφεξής καλουμένου
«v.q.p.r.d.», ή ενός εισαγόμενου οίνου του οποίου η περι
γραφή ρυθμίζεται από τις κοινοτικές διατάξεις, χωρίς το
προϊόν που περιγράφεται με τον εν λόγω σήμα να δικαιούται
μια τέτοια περιγραφή·

ότι, όσον αφορά την ποιότητα του οίνου ή του γλεύκους είναι
καθοριστικές οι φυσικές συνθήκες του τόπου στον οποίο
βρίσκεται o αμπελώνας που παρήγαγε τα σταφύλια που
χρησιμοποιήθηκαν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή των
προϊόντων αυτών ότι για την ποιότητα του οίνου ή του
γλεύκους είναι επίσης καθοριστική η ποικιλία της αμπέλου
από την οποία προέρχονται τα χρησιμοποιούμενα σταφύλια ,
καθώς και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά
το έτος συγκομιδής των σταφυλιών ότι η ένδειξη του
ονόματος του τόπου του αμπελώνα ή του ονόματος της
γεωγραφικής ενότητας στην οποία βρίσκεται o τόπος αυτός,
καθώς και το όνομα της ποικιλίας της αμπέλου ή το έτος
συγκομιδής των χρησιμοποιηθέντων σταφυλιών αποτελούν

ότι, για λόγους εναρμόνισης, θα πρέπει επίσης να συντονισ
τούν μεταξύ τους καλύτερα οι διατάξεις που αφορούν το ρόλο
των υπηρεσιών ελέγχου στον αμπελοοινικό τομέα, σε περίπ
τωση παραβάσεως των κοινοτικών κανόνων για την περιγ
ραφή και παρουσίαση των προϊόντων του εν λόγω τομέα·

ότι, για να δημιουργηθούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού
μεταξύ των διαφόρων οίνων και γλευκών σταφυλιών, θα
πρέπει να απαγορευθεί η προσθήκη στην περιγραφή ή την
παρουσίαση των οίνων αυτών στοιχείων που ενδεχομένως
δημιουργούν σύγχυση ή εσφαλμένες εντυπώσεις στα πρόσω
πα που απευθύνονται· ότι θα πρέπει ιδιαίτερα να προβλεφθούν
τέτοιες απαγορεύσεις όσον αφορά τα σήματα που χρησιμο
ποιούνται για την περιγραφή των οίνφν ή γλευκών σταφυ
λιών ότι, για την αποτελεσματική προστασία των γεωγρα
φικών ονομασιών που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρι
σμό ενός προϊόντος του αμπελοοινικού τομέα, είναι σκόπιμο

ότι, ωστόσο , για να αποφευχθεί η υπερβολική αυστηρότητα,
ενδείκνυται να γίνει ανεκτή σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά
τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, η χρησιμοποίηση σημά
των καταχωρημένων το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1985 που είναι ταυτόσημα με την ονομασία γεωγραφικής
μονάδας πιο περιορισμένης από μια συγκεκριμένη περιοχή
που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός v.q.p.r.d. ή μιας
γεωγραφικής μονάδας που χρησιμοποιείται για την περιγρα
φή ενός επιτραπέζιου οίνου που αναφέρεται στο άρθρο 72
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87·

ότι, όσον αφορά την παρουσίαση των προϊόντων τα οποία
αφορά o παρών κανονισμός , οι κανόνες που θα θεσπιστούν
πρέπει ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη να
εξασφαλισθεί η διατήρηση της καλής ποιότητάς τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρθρο 1

1.

τος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87, που υπά
γονται στον κωδικό ΣΟ ex 2009·

O παρών τίτλος θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για την

περιγραφή :

α) όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητος:
— των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2204,

β) οσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών που
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 9 και
10 της συνθήκης :

και

— των γλευκών σταφυλιών, έστω και συμπυκνωμένων,
κατά την έννοια των σημείων 2 και 6 του παραρτήμα
(») ΕΕ αριθ. L 33 της 8 . 2. 1979, σ . 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6 . 1989, σ . 17.

— των προϊόντων
ΣΟ 2204,

που

υπάγονται

στον

κωδικό

— των γλευκών σταφυλιών, κατά την έννοια του σημεί
ου 2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ)
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αριθ. 822/87 που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2009,
και

— των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, κατά
την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2391 /89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 για τον
καθορισμό ορισμένων προϊόντων που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 2009 και 2204, καταγωγής τρίτων
χωρών (!), που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2009.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τμήμα A

Περιγραφή επιτραπέζιων οίνων

Εντούτοις o τίτλος αυτός δεν εφαρμόζεται:
— στα vins de liqueur, στους αφρώδεις οίνους, στους αεριού
χους αφρώδεις οίνους, στους ημιαφρώδεις οίνους και
στους αεριούχους ημιαφρώδεις οίνους που αναφέρονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87,
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αφρώδεις οίνοι
ποιότητας, καθώς και οι αφρώδεις οίνοι, τα vins de liqueur
και οι ημιαφρώδεις οίνοι ποιότητας που παράγονται στις
καθορισμένες περιοχές,
— στους αφρώδεις οίνους, στους αεριούχους αφρώδεις
οίνους, στους ημιαφρώδεις οίνους και στους αεριούχους
ημιαφρώδεις οίνους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 2391 /89.
2 . Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρ
μόζονται για την περιγραφή των σχετικών προϊόντων :
α) στη σήμανση με ετικέτα *

β) στα βιβλία εισόδου και εξόδου, καθώς και στα συνοδευ
τικά έγγραφα μεταφοράς για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1 , και στα άλλα έγγραφα τα
οριζόμενα από τις κοινοτικές διατάξεις, εφεξής καλού
μενα «επίσημα έγγραφα», εξαιρέσει των τελωνειακών
εγγράφων·
γ) στα εμπορικά έγγραφα, ιδίως στα τιμολόγια και στα
δελτία παραδόσεως του εμπορεύματος *
δ) στη διαφήμιση , εφόσον προβλέπεται στον παρόντα κανο
νισμό ειδική διάταξη για το σκοπό αυτόν.
3 . Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 , εφαρ
μόζονται στα προϊόντα τα οποία κατέχονται για πώληση και
στα προϊόντα τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία .
Εντούτοις τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν από την
υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τις
ενδείξεις για τη σήμανση με ετικέτα :
α) τα προϊόντα τα μεταφερόμενα :

— μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων,
— μεταξύ των αμπελώνων και των εγκαταστάσεων
οινοποιήσεως της ιδίας επιχειρήσεως, η οποία ευρί
σκεται στην ίδια κοινότητα *

β) τις ποσότητες γλεύκους σταφυλιών και οίνων οι οποίες
δεν υπερβαίνουν τα 15 λίτρα ανά παρτίδα και δεν
προορίζονται για πώληση *
γ) τις ποσότητες γλεύκους σταφυλιών και οίνων οι οποίες
προορίζονται για οικογενειακή κατανάλωση από τον
παραγωγό και τους εργάτες του .
Σε περίπτωση που τα γλεύκη σταφυλιών και οι οίνοι που
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) και β) φέρουν
ετικέτες, οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει να συμφω
νούν με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
C ) Βλέπε σ . 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Α.Ι: H σήμανση ετικέτα

Άρθρο 2
1 . Για τους επιτραπέζιους οίνους η περιγραφή στην ετικέτα
περιλαμβάνει τις ενδείξεις:

α) του όρου «επιτραπέζιος οίνος», με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 σημείο i) δεύτερο εδάφιο*
β) του ονομαστικού όγκου του επιτραπέζιου οίνου σύμφωνα
με την οδηγία 75/ 106/EOK του Συμβουλίου της 19ης
Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών, των αναφερομένων στην προσυσκευασία
κατ' όγκο ορισμένων προσυσκευασμένων υγρών, (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 88/
316/EOK (3).
γ) όσον αφορά :

— τα δοχεία ονομαστικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο,
του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας του εμφια
λωτή , καθώς και του δήμου ή της κοινότητας ή του
οικισμού και του κράτους μέλους όπου αυτός έχει την
κύρια έδρα του,
— τα λοιπά δοχεία, του ονόματος ή της εταιρικής
επωνυμίας του αποστολέα, καθώς και του δήμου ή της
κοινότητας ή του οικισμού και του κράτους μέλους
όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του .
Όταν η εμφιάλωση ή η αποστολή γίνεται σε δήμο ή
κοινότητα ή οικισμό διαφορετικό των ανωτέρω προβλε
πομένων ή σε γειτονικό δήμο ή κοινότητα , οι ενδείξεις
που αναφέρονται στο παρόν σημείο συνοδεύονται και
από ένδειξη που διευκρινίζει το δήμο ή την κοινότητα ή
τον οικισμό όπου έχει συντελεστεί εργασία και, σε
περίπτωση που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος,
από την ένδειξη αυτού του κράτους μέλους *
δ) όσον αφορά :
i) την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή ,
του ονόματος του κράτους μέλους στο έδαφος του
οποίου τρυγήθηκαν τα σταφύλια και πραγματοποιή
θηκε η οινοποίηση , και αυτό μόνο σε περίπτωση που
οι εργασίες αυτές έγιναν στο ίδια κράτος μέλος,
ii) τον επιτραπέζιο οίνο που οινοποιήθηκε σε άλλο
κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο τρυγήθηκαν τα
σταφύλια, των όρων «οίνος παραχθείς εις — από
σταφύλια τρυγηθέντα εις . . . » μαζί με την ένδειξη των
αντίστοιχων κρατών μελών,
iii) τον επιτραπέζιο οίνο :

— που προέρχεται από την ανάμειξη σταφυλιών ή
από την ανάμειξη προϊόντων καταγωγής περισσό
τερων κρατών μελών, ή
(2) ΕΕ αριθ. L 42 της 15 . 2. 1975 , a . 1 .
(3) ΕΕ αριθ . L 143 της 10. 6 . 1988 , σ . 26 .
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— που προέρχεται από την ανάμειξη επιτραπέζιου
οίνου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση με
επιτραπέζιο οίνο που αναφέρεται στο σημείο ii),

των όρων «ανάμειξη οίνων από διάφορες χώρες της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας»·
ε) όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους που αναφέρονται
στο παράρτημα I σημείο 13 τρίτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ . 822/87 , του όρου « ρετσίνα»·

στ) όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους που παρα
σκευάζονται στην Ισπανία με ανάμειξη ερυθρών και
λευκών οίνων, των όρων «vino tinto de mezcla» στο
ισπανικό έδαφος·
ζ) του κτηθέντος κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου .

2. Για τους επιτραπέζιους οίνους η περιγραφή στην ετικέτα
μπορεί να συμπληρώνεται με τα εξής στοιχεία:
α) τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για οίνο ερυθρό, ερυθρωπό ή
λευκό ή , όσον αφορά την Ισπανία, για μείγμα ερυθρού και
λευκού επιτραπέζιου οίνου*

9 . 8 . 89

3 . Για τους επιτραπέζιους οίνους τους περιγραφόμενους
κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παράγραφοι 2 και 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 , η περιγραφή μπορεί επιπλέ
ον να συμπληρωθεί με τα ακόλουθα στοιχεία;
α) το όνομα μιας γεωγραφικής ενότητος μικρότερης του
κράτους μέλους, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπο
νται στο άρθρο 4·

β) το όνομα μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου, σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5·
γ) το έτος που τρυγήθηκαν τα σταφύλια , σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6*
δ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο παρασκευής του
επιτραπέζιου οίνου , η οποία αναφέρεται σε κατάλογο που
θα καταρτισθεί . O κατάλογος αυτός δεν δύναται να
περιλαμβάνει παρά μόνο ενδείξεις για τις οποίες οι όροι
χρησιμοποιήσεως ορίζονται από διατάξεις του κράτους
μέλους-παραγωγού *

ε) τη διάκριση που έχει απονεμηθεί από επίσημο οργανισμό
ή από οργανισμό επισήμως αναγνωρισμένο προς τούτο

β) σήμα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 40·

για μια καθορισμένη ποσότητα επιτραπέζιου οίνου, εφό
σον η ένδειξη αυτή συνοδεύεται από την ένδειξη του έτους
που τρυγήθηκαν τα σταφύλια και εφόσον η διάκριση αυτή

γ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή ομάδος προσώπων που έχουν μετάσχει στο
εμπορικό κύκλωμα του εν λόγω επιτραπέζιου οίνου,
καθώς και του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού
όπου αυτοί έχουν την κύρια έδρα τους·

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις διακρί
σεις οι οποίες μπορούν να απονεμηθούν στο έδαφός τους
για επιτραπέζιους οίνους, καθώς και τους κανόνες οι
οποίοι εφαρμόζονται προς τούτο -

δ) τη διάκριση που έχει απονεμηθεί από επίσημο οργανισμό
ή από οργανισμό επισήμως αναγνωρισμένο προς τούτο σ'
ένα από τα πρόσωπα ή την ομάδα προσώπων που
αναφέρονται στο στοιχείο γ) και η οποία μπορεί να
προσδώσει μεγαλύτερη φήμη στον εν λόγω επιτραπέζιο
οίνο, εφόσον η διάκριση αυτή καλύπτεται από λεπτομέ
ρειες εφαρμογής ή , ελλείψει τούτων, από κανόνες του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους*
ε) στην περίπτωση που o επιτραπέζιος οίνος δεν αποστέλ
λεται σε άλλο κράτος μέλος ούτε εξάγεται και εφόσον δεν
πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο δ) σημεία
ii) και iii), την ένδειξη του κράτους μέλους στο έδαφος του
οποίου τρυγήθηκαν τα σταφύλια και έγινε η οινοποίη
ση *

στ) ορισμένα αναλυτικά στοιχεία εκτός από τον κτηθέντα
κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο, εφόσον η ένδειξη αυτή
καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής·

ζ) σύσταση απευθυνόμενη προς τον καταναλωτή για χρήση
του οίνου·

η) επακριβείς ενδείξεις που αφορούν:
— τον τύπο του προϊόντος,
— ένα ιδιαίτερο χρώμα του επιτραπέζιου οίνου,

εφόσον οι ενδείξεις αυτές καλύπτονται από τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής ή , ελλείψει τούτων, από κανόνες του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εντούτοις η χρησιμο
ποίηση των ενδείξεων αυτών μπορεί να επιφυλαχθεί στους
επιτραπέζιους οίνους που αναφέρονται στην παρά
γραφο 3·

θ) το μικρό γράμμα «ε», εφόσον οι προσυσκευασίες πλη
ρούν τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK στο θέμα της
πληρώσεως.

μπορεί να αποδειχθεί με σχετικό έγγραφο.

στ) την ένδειξη για την εμφιάλωσή τους:
— είτε στην αμπελουργική εκμετάλλευση όπου έχουν
τρυγηθεί και οινοποιηθεί τα σταφύλια που χρησιμο
ποιήθηκαν γι' αυτούς τους οίνους,
— είτε από ομάδα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων,
— είτε σε επιχείρηση που βρίσκεται στην αναφερόμενη
περιοχή παραγωγής, με την οποία οι αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις από τις οποίες έχουν τρυγηθεί τα
χρησιμοποιηθέντα σταφύλια ίδρυσαν ομάδα αμπε
λουργικών εκμεταλλεύσεων και η οποία προέβη στην
οινοποίηση των σταφυλιών αυτών-

ζ) το όνομα της αμπελουργικής εκμεταλλεύσεως ή της
ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων όπου έχει
παραχθεί o εν λόγω οίνος και το οποίο ενδέχεται να
προσδώσει στον οίνο τούτο μεγαλύτερη φήμη, εφόσον η
ένδειξη αυτή καλύπτεται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής ή , ελλείψει τούτων, από κανόνες του κράτους μέλους
παραγωγής·
η) πληροφορίες σχετικά με:
— την ιστορία του εν λόγω οίνου, την ιστορία της
επιχείρησης του εμφιαλωτή ή επιχείρησης φυσικού ή
νομικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που έχει
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα,
— τις φυσικές ή τεχνικές συνθήκες της αμπελουργίας
της περιοχής του οίνου αυτού, ή
— την παλαίωση του οίνου αυτού,
εφόσον οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με τους
όρους που προβλέπονται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής·
θ) την ένδειξη :

— «Landwein» για τους επιτραπέζιους οίνους καταγωγής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
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— «vin de pays» για τους επιτραπέζιους οίνους καταγω
γής Γαλλίας και Λουξεμβούργου,
— «vino tipico» για τους επιτραπέζιους οίνους καταγω
γής Ιταλίας ή , είτε ως συμπλήρωμα είτε αντί για την
ένδειξη αυτή, την ένδειξη :
— «Landwein» για τους επιτραπέζιους οίνους κατα
γωγής επαρχίας Bolzano,
— «vin de pays» για τους επιτραπέζιους οίνους κατα
γωγής περιοχής Val d'Aoste,
— «ονομασία κατά παράδοση », «οίνος τοπικός» για
τους επιτραπέζιους οίνους καταγωγής Ελλάδας,
— «vino de la tierra» για τους επιτραπέζιους οίνους
καταγωγής Ισπανίας,
— «vinho régional» για τους επιτραπέζιους οίνους κατα
γωγής Πορτογαλίας, αφότου αρχίσει το δεύτερο στά
διο της μεταβατικής περιόδου που έχει προβλεφθεί γι'
αυτό το κράτος μέλος,
εφόσον τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη παραγωγής καθο
ρίσουν τους κανόνες χρησιμοποίησης σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· εάν
οι κανόνες αυτοί προβλέπουν και αριθμό ελέγχου, o
αριθμός αυτός πρέπει να αναγράφεται .
Για τους επιτραπέζιους οίνους οι οποίοι φέρουν μία από
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η
ένδειξη «επιτραπέζιος οίνος» δεν είναι υποχρεωτική .

Άρθρο 3
1 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι οι μόνες
αποδεκτές για την περιγραφή των επιτραπέζιων οίνων στη
σήμανση με ετικέτα .
Εντούτοις :

— συμπληρωματικοί κανόνες ή κανόνες παρεκκλίσεως
μπορούν να προβλεφθούν για τους επιτραπέζιους οίνους
που προορίζονται για εξαγωγή , στο μέτρο που η νομοθε
σία των τρίτων χωρών το καθιστά αναγκαίο ,
— τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν, για τους επιτρα
πέζιους οίνους που τίθενται σε εμπορία στο έδαφος τους
και μέχρι τη θέση σε εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων για
τα διαιτητικά τρόφιμα, ενδείξεις σχετικές με τη διαιτητι
κή χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά στους επιτραπέ
ζιους οίνους που παράγονται στο έδαφός τους, να καταστή
σουν υποχρεωτικές ορισμένες ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 ή να απαγορεύσουν αυτές ή να
περιορίσουν τη χρησιμοποίησή τους.
3 . Κάθε κράτος μέλος κάνει αποδεκτά τα περιγραφικά
στοιχεία επιτραπέζιων οίνων καταγωγής άλλων κρατών
μελών που τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφός τους, αν η
περιγραφή αυτή είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις
και αποδεκτή στο κράτος μέλος παραγωγής δυνάμει του
παρόντος κανονισμού .
4.
Σύμφωνα με λεπτομέρειες που πρόκειται να καθορι
στούν , κωδικοποιημένα στοιχεία :
α) χρησιμοποιούνται για να αναγράφονται στις ετικέτες των
επιτραπέζιων οίνων του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) σημεία ii) και iii) η κύρια έδρα του εμφιαλωτή ή του
αποστολέα και, κατά περίπτωση , o τόπος εμφιάλωσης ή
αποστολής·
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β) χρησιμοποιούνται για να αναγράφονται στις ετικέτες των
επιτραπέζιων οίνων στοιχεία αναφερόμενα ολικώς ή
μερικώς στο όνομα καθορισμένης περιοχής κατά την
έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 823/87
του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τους οίνους ποιότητας που
παράγονται εντός καθορισμένων περιοχών C1), όπως τρο
ποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2043/89 (2),
εντούτοις τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν για το
έδαφος τους άλλα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να μη γίνεται
σύγχυση με την εν λόγω καθορισμένη περιοχή·
γ) είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη των
στοιχείων α) και β) και εφόσον έχει δοθεί άδεια από το
κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου γίνεται η εμφιάλωση
του επιτραπέζιου οίνου, για να αναγράφονται οι ενδείξεις
που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
εφόσον περιλαμβάνεται ολογράφως στην ετικέτα το
όνομα ή η εταιρική επωνυμία προσώπου ή ομάδας
προσώπων, εκτός από τον εμφιαλωτή ; που έχει συμμε
τάσχει στο εμπορικό κύκλωμα του επιτραπέζιου οίνου ,
καθώς και o δήμος ή η κοινότητα ή o οικισμός όπου έχει
την έδρα του το εν λόγω πρόσωπο ή ομάδα προσώπων .
5.

Οι ενδείξεις που αναφέρονται:

— στο άρθρο 2 παράγραφος 1 αναγράφονται σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,
ώστε να μπορεί o τελικός καταναλωτής να κατανοεί
εύκολα καθεμία απ ' αυτές τις ενδείξεις,
— στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 αναγράφονται σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο :
α) η αναγραφή :
— του ονόματος γεωγραφικής ενότητας μικρότερης από
το κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 3 στοιχείο α),
— ένδειξης για την εμφιάλωση όπως ορίζεται στο άρ
θρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο στ),
— της ονομασίας της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή
της ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο ζ),
γίνεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγω
γής·

Οι ενδείξεις αυτές μπορούν:
— να επαναλαμβάνονται σε μία ή περισσότερες άλλες
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας για τους επιτρα
πέζιους οίνους καταγωγής Ελλάδας, ή
— να διατυπώνονται αποκλειστικά σε άλλη επίσημη
γλώσσα της Κοινότητας, εφόσον εξομοιώνεται προς
την επίσημη γλώσσα στο τμήμα του εδάφους του
κράτους μέλους καταγωγής στο οποίο βρίσκεται η
αναφερόμενη γεωγραφική ενότητα, εφόσον η πρακτι
κή αυτή είναι παραδοσιακή και συνήθης στο εν λόγω
κράτος μέλος·
β) η αναγραφή μιας ένδειξης από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο θ) γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις που αναφέρονται σ' αυτό.
0 ) ΕΕ αριθ . L 84 της 27 . 3 . 1987, σ . 59.
(2) ΕΕ αριθ . L 202 της 14. 7 . 1989, σ . 1 .
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Για τους επιτραπέζιους οίνους καταγωγής Ελλαδας η
ένδειξη αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότη

3 . Οι κανόνες χρήσης που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχείο θ) πρέπει να προβλέπουν ότι οι

τας·

γεωγραφικής ένδειξης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για επιτραπέζιους οίνους που ανταποκρίνονται σε ορισμέ
νους όρους παραγωγής , ιδίως όσον αφορά τις ποικιλίες
αμπέλου , τον ελάχιστο φυσικό αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο
και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά .

γ) είναι δυνατόν να αποφασιστεί ότι οι ενδείξεις:
— των διευκρινίσεων σχετικά με τον τύπο του προϊόντος
ή με ένα ιδιαίτερο χρώμα που αναφέρονται στο άρ
θρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η),

— των διευκρινίσεων σχετικά με τη μέθοδο παρασκευής
του επιτραπέζιου οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχείο δ),
— των πληροφοριών σχετικά με τις φυσικές ή τεχνικές
συνθήκες της αμπελουργίας ή με την παλαίωση του
επιτραπέζιου οίνου που αναφέρονται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 στοιχείο η),
αναγράφονται μόνο σε επίσημη γλώσσα του κράτους
μέλους καταγωγής·

δ) τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν:
— οι ενδείξεις του στοιχείου α) πρώτη περίπτωση ή του
στοιχείου β) πρώτη φράση όσον αφορά τους επιτρα
πέζιους οίνους που παράγονται και τίθενται σε κυκλο
φορία στο έδαφος τους,

— οι άλλες ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους που τίθενται σε
κυκλοφορία στο έδαφος τους,
να αναγράφονται επιπλέον σε γλώσσα άλλη από τις
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εφόσον η χρήση της
γλώσσας αυτής είναι παραδοσιακή και συνήθης στο εν
λόγω κράτος μέλος ή σ' ένα τμήμα του εδάφους του .
Για την περιγραφή των επιτραπέζιων οίνων που προορί
ζονται για εξαγωγή , οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορεί
να επιτρέπουν τη χρήση άλλων γλωσσών.

Άρθρο 4

ενδείξεις αυτές συνδέονται με τη χρήση μιας καθορισμένης

Εντούτοις στην περίπτωση της ένδειξης «ονομασία κατά
παράδοση » που συμπληρώνει την ένδειξη « ρετσίνα», οι
κανόνες χρήσης μπορούν να επιτρέπουν να μη συνδέεται
υποχρεωτικά η έκφραση αυτή με τη χρήση καθορισμένης
γεωγραφικής ένδειξης.
4. H χρησιμοποίηση ενός από τα ονόματα που αναφέρο
νται στην παράγραφο 1 για την περιγραφή επιτραπέζιου
οίνου, επιτρέπεται, εφόσον δεν υπάρχει ταυτότητα :
— ούτε με το όνομα μιας περιοχής παραγωγής άλλου
επιτραπέζιου οίνου στον οποίο το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος έχει παραχωρήσει μία από τις ενδείξεις «Land
wein», «vin de pays», «vino tipico», «ονομασία κατά
παράδοση», «οίνος τοπικός», vino de la tierra» ή , από την
έναρξη του δεύτερου σταδίου της μεταβατικής περιόδου
που προβλέπεται για την Πορτογαλία , «vinho regional».
— ούτε με το σύνολο των ενδείξεων της γεωγραφικής
ονομασίας ενός v.q.p.r.d ., που συνίσταται από το όνομα
της καθορισμένης περιοχής και, κατά περίπτωση , ενός ή
περισσοτέρων ονομάτων που αναφέρονται στο άρθρο 13
παράγραφος 1 ,
— ούτε με την περιγραφή εισαγόμενου οίνου που αναφέρεται
στο άρθρο 26,

— και εφόσον αποκλείεται οποιοσδήποτε
σύγχυσης με v.q.p.r.d . ή εισαγόμενο οίνο.

κίνδυνος

Εντούτοις μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991 επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται για τους επιτραπέζιους οίνους τα ονόματα
των ακόλουθων καθορισμένων περιοχών:
— Moselle Luxembourgoise,

1.
Για την περιγραφή ενός επιτραπέζιου οίνου κατά την
επίθεση της ετικέτας νοείται ως όνομα «γεωγραφικής ενότη
τος μικρότερης του κράτους μέλους» που αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), το όνομα :

— Puglia

— μικρής τοποθεσίας ή ενότητας τέτοιων τοποθεσιών,

— Romagna,

— Abruzzi,

— Sardegna,
— Monferrato ,

— δήμου ή κοινότητας ή οικισμού,
— αμπελουργικής υποπεριοχής ή τμήματος αυτής,

— Friuli ,
— Ischia .

— περιοχής άλλης από καθορισμένη περιοχή.
Οι γεωγραφικές ενότητες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
αποτελούν περιοχές παραγωγής κατά την έννοια του άρ
θρου 72 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕQΚ)
αριθ . 822/87 .

2. Τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν να απαγορεύσουν
όσον αφορά στους επιτραπέζιους οίνους οι οποίοι παράγονται
στο έδαφος τους και περιγράφονται κατ' εφαρμογή του
άρθρου 72 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
822/87 , τη χρησιμοποίηση ενός ή περισσοτέρων ονομάτων
γεωγραφικών ενοτήτων μικρότερων του κράτους μέλους που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 .

Άρθρο 5

1 . H ένδειξη του ονόματος ποικιλίας αμπέλου που αναφέ
ρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β), για την
περιγραφή ενός επιτραπέζιου οίνου στη σήμανση με ετικέτα ,
μπορεί να γίνει μόνο αν:
α) η ποικιλία αυτή αναφέρεται ως συνιστώμενη ή επιτρεπό
μενη ποικιλία στην κατάταξη των ποικιλιών αμπέλου που
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 822/87 για τη διοικητική μονάδα στην οποία
τρυγήθηκαν τα σταφύλια που χρησιμοποιήθηκαν για την
παρασκευή του εν λόγω επιτραπέζιου οίνου·
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β) η ποικιλία αναγράφεται με το όνομα που αναφερεται:

— στην κατάταξη των ποικιλιών αμπέλου για τη διοικη
τική ενότητα που αναφέρεται στο στοιχείο α),
— κατά περίπτωση , σε κατάλογο συνωνύμων που θα
καταρτισθεί. Στον κατάλογο αυτό είναι δυνατό να
προβλεφθεί ότι ένα δεδομένο συνώνυμο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για την περιγραφή ενός επιτρα
πέζιου οίνου , παραγόμενου στις περιοχές παραγωγής
στις οποίες αυτή η χρησιμοποίηση είναι παραδοσιακή

— η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής επιτρεπεται σε
περιορισμένη έκταση,
— οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους το οποίο έχει
επιτρέψει την καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής ασκούν
τον έλεγχο που αναφέρει το άρθρο 13 παράγραφος 3
του εν λόγω κανονισμού,
— η αναγραφή του ονόματος της εν λόγω ποικιλίας στην
ετικέτα συνδυάζεται με ένδειξη αναφερόμενη στον
πειραματικό χαρακτήρα της καλλιέργειάς της.

και συνήθης *

γ) o επιτραπέζιος οίνος παράγεται εξ ολοκλήρου, με εξαί
ρεση τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για ενδεχόμενη
γλύκανση , από σταφύλια προερχόμενα από την ποικιλία
της οποίας προβλέπεται η αναγραφή *
δ) η ποικιλία είναι καθοριστική για το χαρακτήρα του
επιτραπέζιου οίνου *

ε) συνοδεύεται από την ένδειξη γεωγραφικής ενότητος
μικρότερης του σχετικού κράτους μέλους, κατά την
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 ·
στ) το όνομα της ποικιλίας δεν δημιουργεί σύγχυση με το
όνομα καθορισμένης περιοχής ή γεωγραφικής ενότητος
χρησιμοποιουμένης για την περιγραφή v.q.p.r.d . ή εισα
γομένου οίνου .

2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την
επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν
να δέχονται την αναγραφή :

Άρθρο 6

1 . H ένδειξη του έτους του τρύγου που αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) δεν επιτρέπεται στη
σήμανση με ετικέτα επιτραπέζιων οίνων, παρά μόνο εφόσον
όλα τα χρησιμοποιούμενα σταφύλια για την παρασκευή του
εν λόγω οίνου έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους του
οποίου προβλέπεται η ένδειξη .
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και με την
επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν
να αποδεχθούν την ένδειξη του έτους του τρύγου, αν o
σχετικός επιτραπέζιος οίνος προέρχεται κατά 85 °7ο τουλά
χιστον , μετά την αφαίρεση της ποσότητας των προϊόντων
που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη γλύκανση , από
σταφύλια τα οποία έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του
έτους του οποίου προβλέπεται η ένδειξη .

Άρθρο 7
— των ονομάτων δύο ποικιλιών αμπέλου για έναν και τον
αυτό επιτραπέζιο οίνο, εφόσον αυτός πρόερχεται εξ
ολοκλήρου από τις αναφερόμενες ποικιλίες, με εξαίρεση
τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για τη
γλύκανσή του, ή

— του ονόματος μιας ποικιλίας αμπέλου, εάν το σχετικό
προϊόν, μετά την αφαίρεση της ποσότητας των προϊόντων
που χρησιμοποιήθηκαν για ενδεχόμενη προσθήκη γλεύ
κους, προέρχεται κατά 85 % τουλάχιστον από σταφύλια
προερχόμενα από την ποικιλία της οποίας προβλέπεται η
αναγραφή και εφόσον η ποικιλία αυτή είναι καθοριστική
για το χαρακτήρα του εν λόγω προϊόντος, ή
— του ονόματος ποικιλίας που έχει καταταχθεί ως ποικιλία
προσωρινά επιτρεπόμενη , σύμφωνα με το άρθρο 11
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ .
2389/89 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 περί των
γενικών κανόνων κατατάξεως των ποικιλιών αμπέ
λου P ), κατά τη διάρκεια περιόδου δεκαπέντε ετών ή
λιγότερο από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω
ποικιλία κατατάχθηκε σ ' αυτήν την κατηγορία και εφό
σον η ένδειξη του ονόματος της ποικιλίας αυτής ήταν
παραδοσιακή στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή
— κατά τη διάρκεια περιόδου που πρέπει να καθορίσει το
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε έτη , με την επιφύλαξη παρατάσεως
της προθεσμίας βάσει των κοινοτικών διατάξεων που
αφορούν τον έλεγχο της καλλιεργητικής ικανότητας των
ποικιλιών αμπέλων, του ονόματος ποικιλίας αμπέλου που
αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτη περίπτω
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 2389/89, εφόσον:
P) Βλέπε σ . 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Το άρθρο 72 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 , το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 6
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να
εφαρμόζονται συγχρόνως, . παρά μόνον εφόσον το 85 %
τουλάχιστον του επιτραπέζιου οίνου του προελθόντος από
ανάμειξη προέρχεται από την περιοχή παραγωγής, από την
ποικιλία αμπέλου και από το έτος τρύγου που αναγράφονται
στην περιγραφή του εν λόγω επιτραπέζιου οίνου .

A II: Τα επίσημα έγγραφα και τα βιβλία

Άρθρο 8
1.
Για τους επιτραπέζιους οίνους η περιγραφή σταεπίσημα
έγγραφα περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη «vin de table» ή , για τους επιτραπέζιους
οίνους που παρασκευάζονται στην Ισπανία με ανάμειξη
ερυθρού και λευκού επιτραπέζιου οίνου, την ένδειξη «vino
tinto de mezela»*

β) τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για οίνο ερυθρό, ερυθρωπό ή
λευκό ή , όσον αφορά την Ισπανία, για μείγμα ερυθρού και
λευκού επιτραπέζιου οίνου *
γ) όσον αφορά :

i) την αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ή την εξαγωγή ,
το όνομα του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου
τρυγήθηκαν τα σταφύλια και έγινε η οινοποίηση , και
αυτό μόνο στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές
έγιναν στο ίδιο κράτος μέλος,
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u) τον επιτραπέζιο οίνο που οινοποιήθηκε σε κράτος
μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο τρυγήθηκαν τα
σταφύλια, την ένδειξη των όρων «οίνος παραχθείς
εις . . . από οίνους που τρυγήθηκαν εις ...» μαζί με
την ένδειξη των αντίστοιχων κρατών μελών,
iii) τον επιτραπέζιο οίνο:
— που προέρχεται από ανάμειξη σταφυλιών ή ανά
μειξη προϊόντων καταγωγής περισσότερων κρα
τών μελών, ή
— που προέρχεται από την ανάμειξη επιτραπέζιου
οίνου που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση με
επιτραπέζιο οίνο που αναφέρεται στο σημείο ii),
την ένδειξη «ανάμειξη οίνων από διάφορες χώρες των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»·
δ) όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους που αναφέρονται
στο παράρτημα I σημείο 13 τρίτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87, την ένδειξη «ρετσίνα».

2. H περιγραφή των επιτραπέζιων οίνων στα επίσημα
έγγραφα περιλαμβάνει επιπλέον τις ενδείξεις που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 παράγραφοι2 και 3 και απαριθμούνται
κατωτέρω, εφόσον αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται να
αναγράφονται κατά τη σήμανση με ετικέτα:
α) το έτος παραγωγής·
β) το όνομα γεωγραφικής περιοχής μικρότερης του σχετι
κού κράτους μέλους*
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III: Τα εμπορικά έγγραφα

Άρθρο 10

1 . Όταν δεν έχει συνταχθεί συνοδευτικό έγγραφο για
επιτραπέζιο οίνο , η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) περιλαμ
βάνει:

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ,
και

— εφόσον αυτές αναγράφονται κατά τη σήμανση με ετικέτα,
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγρα
φος 2.

2. Σε περίπτωση που η περιγραφή των επιτραπέζιων οίνων
στα εμπορικά έγγραφα περιλαμβάνει επιπλέον τις ενδείξεις
τις αναφερόμενες στο άθρο 2, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να
είναι σύμφωνες με τα άρθρα 4 έως 7 και το άρθρο 40.

3 . Τα κράτη μέλη μπορούν, για τους επιτραπέζιους οίνους
οι οποίοι τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφός τους, να
αποδέχονται ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2
γράφονται στα εμπορικά έγγραφα με τη βοήθεια κώδικα . O
κώδικας αυτός πρέπει να είναι τέτοιας μορφής, ώστε να
επιτρέπει στον επιφορτισμένο με τον έλεγχο οργανισμό να
αναγνωρίζει ταχέως την περιγραφή του σχετικού επιτραπέ
ζιου οίνου.

γ) το όνομα μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου·

δ) τις διευκρινίσεις όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής ή τον
τύπο του προϊόντος , εκτός από τα σχετικά με την
περιεκτικότητα σε υπόλειμμα αζυμώτου σακχάρου·

ε) ανάλογα με την περίπτωση , την ένδειξη «Landwein», «vin
de pays», «vino tipico», ονομασία κατά παράδοση »,
«οίνος τοπικός», «vino de la tierra», καθώς και, μετά την
έναρξη του δεύτερου της μεταβατικής περιόδου που
προβλέπεται για την Πορτογαλία, «vinho régional», ή
ανάλογη ένδειξη σε μια επίσημη γλώσσα της Κοινό
τητας *

στ) τις πληροφορίες τις σχετικές με τις φυσικές ή τεχνητές
συνθήκες της αμπελουργίας στην περιοχή καταγωγής του
οίνου αυτού .

Άρθρο 9
1 . Για τους επιτραπέζιους οίνους η περιγραφή στα βιβλία
τα οποία τηρούν οι παραγωγοί περιλαμβάνει τις ενδείξεις που
αναφέρονται:
— στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β),
— στο άρθρο 8 παράγραφος 2, εφόσον προβλέπεται να
αναγραφούν κατά τη σήμανση με ετικέτα ή , εάν δεν
υπάρχει σήμανση με ετικέτα , στο συνοδευτικό έγγραφο
μεταφοράς .

2. Για τους επιτραπέζιους οίνους η περιγραφή στα μητρώα
τα τηρούμενα από πρόσωπα άλλα από τους παραγωγούς
περιλαμβάνει:

Τμήμα B

Περιγραφή των οίνων ποιότητος που παράγονται σε
καθορισμένες περιοχές
B I; H σήμανση με ετικέτα

Άρθρο 11
1.
Για τα v.q.p.r.d . η περιγραφή κατά τη σήμανση με
ετικέτα περιλαμβάνει την αναγραφή :

α) του ονόματος της καθορισμένης περιοχής από την οποία
προέρχονται *
β) μιας από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 15
παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 823 /87 *

γ) του ονομαστικού όγκου του v.q.p.r.d. σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK*
δ) όσον αφορά :

— τα δοχεία ονομαστικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο,
του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας του εμφια
λωτή και του ονόματος του δήμου ή της κοινότητας ή
του οικισμού και του κράτους μέλους όπου αυτός έχει
την κύρια έδρα του,
— τα λοιπά δοχεία, του ονόματος ή της εταιρικής
επωνυμίας του αποστολέα και του ονόματος του
δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού και του
κράτους μέλους όπου αυτός έχει την κύρια έδρα
του .

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγρα
φος 1 ,
— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς και
την ημερομηνία συντάξεώς του .

Όταν η εμφιάλωση ή η αποστολή γίνεται σε δήμο ή
κοινότητα ή οικισμό διαφορετικό των ανωτέρω προβλε
πομένων ή του γειτονικού δήμου ή της κοινότητας, οι
ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν σημείο, συνοδεύο
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νται από την ακριβή ένδειξη του δήμου, της κοινότητας η
του οικισμού όπου έχει γίνει η εργασία και, σε περίπτωση
που πραγματοποιείται σε άλλο κράτος μέλος, από την
αναγραφή αυτού του κράτους μέλους*

ε) σε περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή σε
περίπτωση εξαγωγής, του κράτους μέλους στο οποίο
ανήκει η καθορισμένη περιοχή *
στ) του κτηθέντος κατ' όγκο αλκοολικού τίτλου.
2. Για τα v.q.p.r.d. η περιγραφή κατά τη σήμανση με
ετικέτα μπορεί να συμπληρώνεται με την ένδειξη :
α) της διευκρίνισης ότι πρόκειται για οίνο ερυθρό, οίνο
ερυθρωπό ή οίνο λευκό *
β) του έτους του τρύγου με τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 15 *
γ) ενός σήματος με τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 40*

δ) του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας των φυσικών
ή νομικών προσώπων ή ομάδος προσώπων που έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα των εν λόγω
v.q.p.r.d ., καθώς και του δήμου, της κοινότητας ή του
οικισμού όπου αυτοί έχουν την κύρια έδρα τους·
ε) διάκρισης που έχει απονεμηθεί από επίσημο οργανισμό ή
από οργανισμό επισήμως αναγνωρισμένο προς τούτο σ '
ένα από τα πρόσωπα ή ομάδα προσώπων που αναφέρο
νται στο στοιχείο δ) και που ενδέχεται να προσδώσει
μεγαλύτερη φήμη στο εν λόγω v.q.p.r.d ., εφόσον η
διάκριση αυτή καλύπτεται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής ή , ελλείψει τούτων, από τους κανόνες του σχετικού
κράτους μέλους*
στ) εφόσον η ένδειξη του κράτους μέλους δεν επιβάλλεται
από την παράγραφο 1 στοιχείο ε), του κράτους μέλους
καταγωγής*
ζ) ορισμένων αναλυτικών στοιχείων εκτός του κτηθέντος
κατ ' όγκο αλκοολικού τίτλου, εφόσον η ένδειξη αυτή
καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής*
η) σύστασης προς τον καταναλωτή για τη χρησιμοποίηση
του οίνου *

θ) παραδοσιακών συμπληρωματικών ενδείξεων, εφόσον
αυτές χρησιμοποιούνται με τους όρους που προβλέπονται
από τη νομοθεσία του κράτους μέλους παραγωγής και
αναγράφονται σε κατάλογο που θα καταρτισθεί·
ι) — της κοινοτικής ένδειξης «οίνος ποιότητας παραχθείς
εντός καθορισμένης περιοχής» ή «v.q.p.r.d .», εφόσον
αυτή δεν αναγράφεται βάσει της παραγράφου 1 στοι
χείο β), ή
— ειδικής παραδοσιακής και συνήθους ενδείξεως, εφό
σον αυτή δεν αναγράφεται βάσει της παραγράφου 1
στοιχείο β)*
κ) διευκρινίσεων που αφορούν:
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εφόσον οι ενδείξεις αυτές προσδιορίζονται από κοινοτι
κές διατάξεις ή από το κράτος μέλος παραγωγής. Εντού
τοις η χρησιμοποίηση τέτοιων ενδείξων μπορεί να απαγο
ρευθεί για την περιγραφή v.q.p.r.d. προερχομένων από
καθορισμένη περιοχή όπου οι εν λόγω ενδείξεις δεν είναι
παραδοσιακές ή συνήθεις·
λ) του ονόματος γεωγραφικής ενότητος πιο περιορισμένης
από την καθορισμένη περιοχή , με τους όρους που προ
βλέπονται στο άρθρο 13·

μ) του ονόματος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή της
ομάδος αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων όπου έχει
παραχθεί το εν λόγω v.q.p.r.d ., η οποία μπορεί να του
προσδώσει μεγαλύτερη φήμη, εφόσον η ένδειξη αυτή
καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής ή, ελλείψει
τούτων, από κανόνες του κράτους μέλους παραγωγής·
v) του ονόματος μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου, με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14·
ξ) ενός αριθμού ελέγχου ποιότητος που παρέχεται από έναν
επίσημο οργανισμό στο εν λόγω v.q.p.r.d.·

o) διάκρισης η οποία έχει απονεμηθεί στο εν λόγω
v.q.p.r.d. από επίσημο οργανισμό ή από οργανισμό επισή
μως αναγνωρισμένο προς τούτο και εφόσον η διάκριση
μπορεί να αποδειχθεί με κατάλληλο έγγραφο·
π) ένδειξης για την εμφιάλωσή τους:
— είτε στην αμπελουργική εκμετάλλευση όπου έχουν
τρυγηθεί και οινοποιηθεί τα σταφύλια που χρησιμοποι
ήθηκαν για τους οίνους αυτούς,
— είτε από ομάδα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων,

— είτε σε επιχείρηση που βρίσκεται στην αναγραφόμενη
καθορισμένη περιοχή ή σε όμορη με αυτή περιοχή , με
την οποία οι αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις όπου τα
χρησιμοποιηθέντα σταφύλια έχουν τρυγηθεί, συνδέο
νται στα πλαίσια ομάδας αμπελουργικών εκμεταλ
λεύσεων και η οποία έχει προβεί στην οινοποίηση
αυτών των σταφυλιών *
p) ένδειξη για την εμφιάλωσή τους στην καθορισμένη περιο
χή , εφόσον η ένδειξη αυτή είναι παραδοσιακή και συνή
θης στην εν λόγω καθορισμένη περιοχή *
σ) του αριθμού του υποδοχέα ή του αριθμού της παρτίδας*
τ) πληροφορίες σχετικές :

— με την ιστορία του εν λόγω οίνου, την ιστορία της
επιχειρήσεως του εμφιαλωτή ή επιχειρήσεως φυσικού
ή νομικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα ,
— με τις φυσικές ή τεχνητές συνθήκες της αμπελουργίας
στην περιοχή καταγωγής του οίνου αυτού ,
— με την παλαίωση του οίνου αυτού ,

εφόσον οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με τους
όρους που προβλέπονται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής*

— τη μέθοδο παραγωγής,
— τον τύπο του προϊόντος ,
— το ιδιαίτερο χρώμα του v.q.p.r.d.,

υ) του μικρού γράμματος «ε», εφόσον οι προσυσκευασίες
πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK στο θέμα
της πληρώσεως .
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Άρθρο 12
1 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 , είναι οι
μόνες οι οποίες επιτρέπονται για την περιγραφή ενός
v.q.p.r.d. κατά τη σήμανση με ετικέτα .
Εντούτοις:

— συμπληρωματικοί κανόνες ή παρεκκλίσεις μπορούν να
προβλεφθούν για τα v.q.p.r.d . τα προοριζόμενα για εξα
γωγή , στο μέτρο που η νομοθεσία των τρίτων χωρών το
καθιστά αναγκαίο,
— τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, για τα v.q.p.r.d.
που τίθενται στο εμπόριο στο έδαφος τους και μέχρι τη
θέση σε εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων περί των διαιτη
τικών τροφίμων, ενδείξεις σχετικές με τη διαιτητική
χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών,
— τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να συνοδεύεται η
ένδειξη του ονόματος της καθορισμένης περιοχής που
αναφέρεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) από
την ένδειξη του ονόματος ευρύτερης γεωγραφικής ενότη
τας στην οποία ανήκει η εν λόγω καθορισμένη περιοχή ,
για να διευκρινίζεται η τοποθεσία , με την επιφύλαξη ότι
τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στη χρησιμοποίηση
τόσο του ονόματος της προαναφερόμενης καθορισμένης
περιοχής όσο και του ονόματος της εν λόγω γεωγραφικής
ενότητας .

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά τα v.q.p.r.d. που
παράγονται στο έδαφος τους, εκτός από την ένδειξη που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο ι) πρώτη
περίπτωση , να καθιστούν υποχρεωτικές ορισμένες ενδείξεις
που αναφέρονται σ' αυτή την ίδια παράγραφο ή να τις
απαγορεύουν ή να θέτουν όρια στη χρησιμοποίησή τους.
3.
Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται την περιγραφή των
v.q.p.r.d . καταγωγής άλλων κρατών μελών που τίθενται σε
κυκλοφορία στο έδαφος του , εάν η εν λόγω περιγραφή είναι
σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις και αποδεκτή στο
κράτος μέλος παραγωγής δυνάμει του παρόντος κανονι
σμού .
4.
Σύμφωνα με τρόπο που πρόκειται να οριστεί, κωδικο
ποιημένα στοιχεία :
α) χρησιμοποιούνται για να αναγράφονται κατά τη σήμαν
ση με ετικέτα ενός v.q.p.r.d. στοιχεία αναφερόμενα
ολικώς ή μερικώς στο όνομα καθορισμένης κατά την
έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 823 /87 ,
περιοχής, εκτός από την περιοχή που μπορεί να χρησι
μοποιηθεί για το εν λόγω v.q.p.r.d . Εντούτοις τα κράτη
μέλη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν για το έδαφος
τους άλλα ενδεδειγμένα μέτρα , ώστε να μη γίνεται
σύγχυση με την εν λόγω καθορισμένη περιοχή·
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εμφιαλωτή, που συμμετέχει στο εμπορικό κύκλωμα του
v.q.p.r.d ., καθώς και o δήμος ή η κοινότητα ή o οικισμός
όπου ευρίσκεται η έδρα αυτού του προσώπου ή αυτής της
ομάδας.
5.

Οι ενδείξεις που αναφέρονται:

— στο άρθρο 1 1 παράγραφος 1 αναγράφονται σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,
ώστε να μπορεί o τελικός καταναλωτής να κατανοεί
εύκολα καθεμία από αυτές,
— στο άρθρο 11 παράγραφος 2 αναγράφονται σε μία ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας .
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο:
α) η αναγραφή :

— του ονόματος της καθορισμένης περιοχής από την
οποία προέρχεται το v.q.p.r.d .,
— του ονόματος γεωγραφικής ενότητας πιο περιορισμέ
νης από την καθορισμένη περιοχή , του αναφέρεται
στο άρθρο 1 1 παράγραφος 2 στοιχείο λ),

— του ονόματος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης
ή της ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων
που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοι
χείο μ),
— της ένδειξης για την εμφιάλωση που αναφέρεται στο
άρθρο 1 1 παράγραφος 2 στοιχείο π),
γίνεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους καταγω
γής .

Οι ενδείξεις αυτές μπορούν:

— να επαναλαμβάνονται σε μια ή περισσότερες άλλες
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας για τα v.q.p.r.d.
καταγωγής Ελλάδας,
— να αναγράφονται μόνο σε μία άλλη επίσημη γλώσσα
της Κοινότητας, εφόσον αυτή εξομοιώνεται προς την
επίσημη γλώσσα στο τμήμα εδάφους του κράτους
μέλους καταγωγής στο οποίο βρίσκεται η καθορισμέ
νη περιοχή , εάν η χρήση αυτής της γλώσσας είναι
παραδοσιακή και συνήθης στο σχετικό κράτος
μέλος·

β) μία από τις ειδικές παραδοσιακές ενδείξεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 823/87 , αναγράφεται μόνο στην επίσημη
γλώσσα που χρησιμοποιείται σύμφωνα με την εν λόγω
παράγραφο .
H ένδειξη αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται σε μια ή
περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας
για τα v.q.p.r.d . καταγωγής Ελλάδας·

γ) είναι δυνατόν να αποφασιστεί ότι η αναγραφή :
— των διευκρινίσεων σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής,
τον τύπο του προϊόντος ή το ιδιαίτερο χρώμα που
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοι
χείο κ),

β) είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, με την επιφύλαξη του
στοιχείου α) και εφόσον το επιτρέπει το κράτος μέλος στο
έδαφος του οποίου εμφιαλώνεται το v.q.p.r.d ., για να
αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ), εφόσον περιλαμβάνεται ολο
γράφως στην ετικέτα το όνομα ή η εταιρική επωνυμία
ενός προσώπου ή ομάδας προσώπων, εκτός από τον

— των πληροφοριών των σχετικών με τις φυσικές ή
τεχνητές συνθήκες της αμπελουργίας και την παρα
σκευή ή την παλαίωση του v.q.p.r.d., που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 1 παράγραφος 2 στοιχείο τ),
γίνεται μόνο σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους
καταγωγής·
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δ) τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρεπουν:
— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρώτη
και δεύτερη περίπτωση ή στο στοιχείο β) πρώτη
φράση , όσον αφορά τα v.q.p.r.d . που παράγονται και
τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφος τους,
— οι άλλες ενδείξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδά
φιο, όσον αφορά τα v.q.p.r.d. που τίθενται σε κυκλο
φορία στο έδαφος τους,
να αναγράφονται επιπλέον σε γλώσσα άλλη από τις
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εφόσον η χρήση της
γλώσσας αυτής είναι παραδοσιακή και συνήθης στο εν
λόγω κράτος μέλος ή σ' ένα τμήμα του εδάφους του,
Για την περιγραφή των v.q.p.r.d. που προορίζονται για
εξαγωγή , οι λεπτομέρειες εφαρμογής είναι δυνατόν να επι
τρέπουν τη χρήση άλλων γλωσσών.

Άρθρο 13

1 . Για την περιγραφή ενός v.q.p.r.d. κατά τη σήμανση με
ετικέτα ως όνομα «γεωγραφικής ενότητας περισσότερο
περιορισμένης από την καθορισμένη περιοχή» που αναφέρε
ται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο λ), νοείται το
όνομα :

— μικρής τοποθεσίας ή ενότητας τέτοιων τοποθεσιών,
— δήμου, κοινότητας ή οικισμού,

— αμπελουργικής υποπεριοχής ή τμήματος αυτής.
2. Τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν να δίνουν στα
v.q.p.r.d. το όνομα μιας γεωγραφικής ενότητας περισσότερο
περιορισμένης από την εν λόγω καθορισμένη περιοχή ,
εφόσον:
— τα όρια της γεωγραφικής αυτής ενότητας είναι σαφώς
καθορισμένα ,

προϊόν που έχει ληφθεί στην ίδια καθορισμένη περιοχή
αλλά εκτός αυτής της ενότητας, εφόσον το εν λόγω
v.q.p.r.d. παράγεται κατά 85% τουλάχιστον από
σταφύλια που έχουν τρυγηθεί στη γεωγραφική ενότητα
της οποίας φέρει το όνομα -

γ) του ονόματος γεωγραφικής ενότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 , συνοδευόμενου από το όνομα δήμου,
κοινότητας ή οικισμού ή ενός δήμου ή μιας από τις
κοινότητες στο έδαφος των οποίων εκτείνεται αυτή η
γεωγραφική ενότητα, εφόσον:
— πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 1976 μια τέτοια διάταξη
αποτελούσε παραδοσιακή και συνήθη πρακτική και
προβλεπόταν από τις διατάξεις του ενδιαφερόμενου
κράτους μέλους, και
— ένα όνομα του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού
ή ένα από τα ονόματα των δήμων ή κοινοτήτων που
αναφέρονται σε κατάλογο που θα καταρτισθεί, χρησι
μοποιείται κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο για όλους
τους δήμους και όλες τις κοινότητες στο έδαφος των
οποίων εκτείνεται αυτή η γεωγραφική ενότητα .

Τα κράτη μέλη παραγωγής καταρτίζουν τον κατάλογο των
ονομάτων των κοινοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο γ)

δεύτερη περίπτωση και τον ανακοινώνουν στην Επιτροπή .
4.
Το όνομα καθορισμένης περιοχής και το όνομα γεω
γραφικής ενότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , δεν
μπορούν να δοθούν:

— σε οίνο προερχόμενο από ανάμειξη ενός v.q.p.r.d. με
προϊόν που έχει ληφθεί εκτός της εν λόγω καθορισμένης
περιοχής,
— σε v.q.p.r.d. το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο
γλύκανσης με προϊόν που έχει ληφθεί εκτός της εν λόγω
καθορισμένης περιοχής,
εφόσον οι οίνοι αυτοί δεν αναφέρονται στον κατάλογο που
πρέπει να καταρτισθεί δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 823/87 .

— όλα τα σταφύλια από τα οποία έχουν παραχθεί οι οίνοι
αυτοί, προέρχονται από την εν λόγω ενότητα .
3.
Σε περίπτωση που ένα v.q.p.r.d . προέρχεται από προϊ
όντα προερχόμενα από σταφύλια που έχουν τρυγηθεί σε
διάφορες γεωγραφικές ενότητες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 και βρίσκονται στην ίδια καθορισμένη περιοχή ,
ως μόνη αποδεκτή συμπληρωματική ένδειξη στο όνομα της
καθορισμένης περιοχής είναι το όνομα της πλέον εκτεταμέ
νης γεωγραφικής ενότητας στην οποία υπάγονται όλες οι εν
λόγω αμπελουργικές εκτάσεις .
Εντούτοις τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν, με την
επιφύλαξη του άρθρου 16, να επιτρέπουν για την περιγραφή
ενός v.q.p.r.d . τη χρησιμοποίηση :

Άρθρο 14

1 . H ένδειξη του ονόματος ποικιλίας αμπέλου που αναφέ
ρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο v) για την
περιγραφή ενός v.q.p.r.d . κατά τη σήμανση με ετικέτα ,
μπορεί να αναγραφεί μόνο , όταν:
α) ή ποικιλία αυτή περιλαμβάνεται στον κατάλογο που
καταρτίζεται από τα κράτη μέλη, δυνάμει του άρθρου 4
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 823/87 για
την περιγραφή των ποικιλιών των καταλλήλων για την
παραγωγή εκάστου των v.q.p.r.d. των παραγομένων στο
έδαφός τους·

β) η ποικιλία αναγράφεται με το όνομα που περιλαμβάνε
ται :

α) του ονόματος γεωγραφικής ενότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 , όταν αυτός o οίνος αποτέλεσε
αντικείμενο γλύκανσης με προϊόν που έχει ληφθεί στην
ίδια καθορισμένη περιοχή·

β) του ονόματος γεωγραφικής ενότητας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 , όταν αυτός o οίνος προέρχεται από
την ανάμειξη σταφυλιών, γλεύκους σταφυλιών, νέων
οίνων ακόμη εν ζυμώσει ή , μέχρι τις 31 Αυγούστου 1991 ,
οίνων που προέρχονται από γεωγραφική ενότητα της
οποίας το όνομα προβλέπεται για την περιγραφή , με

— στην κατηγορία των συνιστώμενων ή επιτρεπόμενων
ποικιλιών της κατάταξης των ποικιλιών αμπέλου για
την εν λόγω διοικητική ενότητα ,
— κατά περίπτωση , σε κατάλογο συνωνύμων που πρέπει
να εκδοθεί και στον οποίο είναι δυνατόν να προβλέ
πεται ότι ένα συγκεκριμένο συνώνυμο μπορεί να
χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός μόνο
v.q.p.r.d . που παράγεται στις περιοχές παραγωγής
στις οποίες η χρήση αυτή είναι παραδοσιακή και
συνήθης·
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γ) το v.q.p.r.d. προέχεται εξ ολοκλήρου, εξαιρουμένων των
προϊόντων των χρησιμοποιουμένων για ενδεχόμενη
προσθήκη γλεύκους, από σταφύλια προερχόμενα από την
ποικιλία της οποίας προβλέπεται η ένδειξη·
δ) η ποικιλία αυτή είναι καθοριστική για το χαρακτήρα του
εν λόγω v.q.p.r.d.·
ε) το όνομα της ποικιλίας αυτής δεν δημιουργεί σύγχυση με
το όνομα καθορισμένης περιοχής ή γεωγραφικής ενότη
τας, η οποία χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό άλλου
v.q.p.r.d . ή εισαγόμενου οίνου.
2. Κατα παρέκκλιση απο την παράγραφο 1 και με την
επιφύλαξη του άρθρου 16 τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν
να επιτρέπουν την αναγραφή :
— των ονομάτων δύο ποικιλιών αμπέλου για ένα και το αυτό
v.q.p.r.d., εφόσον αυτό προέρχεται εξ ολοκλήρου από τις
αναγραφόμενες ποικιλίες με εξαίρεση τα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για τη γλύκανσή του, ή

— του ονόματος ποικιλίας αμπέλου, εάν το σχετικό προϊόν,
αφαιρουμένης της ποσότητας των προϊόντων που ενδεχο
μένως χρησιμοποιήθηκαν για γλύκανση , προέρχεται
κατά 85 % τουλάχιστον από σταφύλια προερχόμενα από
την ποικιλία της οποίας προβλέπεται η ένδειξη και εφόσον
η ποικιλία αυτή είναι καθοριστική για το χαρακτήρα του
εν λόγω προϊόντος, ή
— του ονόματος ποικιλίας αμπέλου που έχει χαρακτηριστεί
ως προσωρινά επιτρεπόμενη ποικιλία, σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2389/89, κατά τη διάρκεια περιόδου 15 ετών ή
λιγότερο από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω
ποικιλία έλαβε αυτόν το χαρακτηρισμό, εφόσον η ένδειξη
του ονόματος της ποικιλίας αυτής ήταν παραδοσιακή στό
σχετικό κράτος μέλος, ή
— κατά τη διάρκεια περιόδου που προσδιορίζεται από το
σχετικό κράτος μέλος και που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε
έτη , με την επιφύλαξη της παράτασης της προθεσμίας με
βάση τις κοινοτικές διατάξεις περί ελέγχου της καλλιερ
γητικής ικανότητας των ποικιλιών αμπέλων, του ονόμα
τος ποικιλίας αμπέλου που αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2389/89, εφόσον:
— πρόκειται για ποικιλία του είδους vitis vinifera,

— η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής επιτρέπεται σε
περιορισμένη έκταση ,
— οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους το οποίο έχει
επιτρέψει την καλλιέργεια της εν λόγω ποικιλίας
ασκούν τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 13
παράγραφος 3 τον εν λόγω κανονισμού ,
— η αναγραφή του ονόματος της εν λόγω ποικιλίας στην

ετικέτα συνδυάζεται με ένδειξη που διευκρινίζει τον
πειραματικό χαρακτήρα της καλλιέργειας της ποικι
λίας αυτής.
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εάν όλα τα σταφύλια που χρησιμοποιήθηκαν για την παρα
γωγή του εν λόγω v.q.p.r.d. έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια
του έτους που αναφέρεται στην ένδειξη .
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και με την επιφύ
λαξη του άρθρου 16 τα κράτη μέλη παραγωγής μπορούν να
αποδεχθούν την ένδειξη του έτους παραγωγής, αν το εν λόγω
v.q.p.r.d. πρόερχεται κατά 85% τουλάχιστον, μετά την
αφαίρεση της ποσότητας των χρησιμοποιηθέντων προϊόντων
για ενδεχόμενη προσθήκη γλεύκους, από σταφύλια που έχουν
τρυγηθεί κατά το έτος του οποίου προβλέπεται η ένδειξη .

Άρθρο 16
Το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το
άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 15
παράγραφος 2 μπορούν να εφαρμόζονται συγχρόνως μόνον,
εάν τουλάχιστον 85 % του v.q.p.r.d . του προερχόμενου από
ανάμειξη , προέρχεται από γεωγραφική ενότητα περισσότερο
περιορισμένη από την καθορισμένη περιοχή , από ποικιλία
αμπέλου και από έτος παραγωγής που περιλαμβάνονται στην
περιγραφή του εν λόγω v.q.p.r.d .

B II: Τα επίσημα έγγραφα και τα βιβλία

Άρθρο 17

1 . Για τα v.q.p.r.d. η περιγραφή στα επίσημα έγγραφα
περιλαμβάνει την αναγραφή :
α) της ένδειξης «v.q.p.r.d.»·

β) κατά περίπτωση , μιας από τις ενδείξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 15 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη
περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 823 /87·

γ) της καθορισμένης περιοχής·

δ) της διευκρίνισης ότι πρόκειται για οίνο ερυθρό, οίνο
ερυθρωπό ή οίνο λευκό·

ε) σε περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή σε
περίπτωση εξαγωγής, τον ονόματος του κράτους μέλους
στο οποίο ανήκει η καθορισμένη περιοχή .
2. H περιγραφή των v.q.p.r.d. στα επίσημα έγγραφα περι
λαμβάνει επιπλέον, τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρ
θρο 11 παράγραφος 2 και απαριθμούνται κατωτέρω, εφόσον
αναγράφονται ή προβλέπεται να αναγραφούν κατά τη σήμαν
ση με ετικέτα α) το έτος του τρύγου·

β) ειδική παραδοσιακή ένδειξη που αποβλέπει στον προ
σδιορισμό της ποιότηταςγ) διευκρινίσεις που αφορούν τη μέθοδο παραγωγής ή ένα
ιδιαίτερο χρώμα ή τον τύπο του προϊόντος, εκτός από τα
σχετικά με την περιεκτικότητα σε υπόλειμμα αζυμώτου
σακχάρου·

Άρθρο 15

1 . H ένδειξη του έτους του τρύγου που αναφέρεται στο
άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) για την περιγραφή ενός
v.q.p.r.d . κατά τη σήμανση με ετικέτα είναι αποδεκτή μόνο ,

δ) το όνομα γεωγραφικής ενότητας περισσότερο περιορι
σμένης από την καθορισμένη περιχή·
ε) το όνομα μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου·

στ) τις πληροφορίες τις σχετικές με τις φυσικές ή τεχνητές
συνθήκες της αμπελουργίας της περιοχής καταγωγής του
οίνου αυτού .
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Άρθρο 18

Αριθ. L 232/25

α) του τύπου του προϊόντος, εφόσον η ένδειξη αυτή γίνεται
χρησιμοποιώντας:

1 . Για τα v.q.p.r.d. η περιγραφή στα βιβλία τα οποία
τηρούν οι παραγωγοί, περιλαμβάνει τις ενδείξεις που αναφέ
ρονται:

— στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ) και δ)·

— στο άρθρο 17 παράγραφος 2, εφόσον οι εν λόγω ενδείξεις
προβλέπεται να αναγράφονται κατά τη σήμανση με
ετικέτα ή , εάν δεν υπάρχει σημανση με ετικέτα, στο
συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς.
2. Για τα v.q.p.r.d. η περιγραφή στα βιβλία τα οποία
τηρούν πρόσωπα πλην των παραγωγών, περιλαμβάνει:

— εκείνον από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στις
κοινοτικές διατάξεις o οποίος περιγράφει το εν λόγω
προϊόν κατά τον ακριβέστερο τρόπο , ή
— για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο έδαφος του
συγκεκριμένου κράτους μέλους, ενδείξεις διαφορετι
κές από εκείνες που ορίζονται από τις κοινοτικές
διατάξεις και των οποίων η χρησιμοποίηση είναι
παραδοσιακή και σε χρήση στο εν λόγω κράτος
μέλος·
β) όσον αφορά :

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγρα
φος 1 ,

— το γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος
σταφυλιών, της πυκνότητας,

— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς και
την ημερομηνία συντάξεώς του .

— το γλεύκος σταφυλιών το μερικώς ζυμωθέν και το νέο
οίνο εν ζυμώσει, του κτηθέντος και του ολικού αλκο
ολικού τίτλου κατ' όγκο ή ενός από τους δύο,
— τους λοιπούς οίνους, του κτηθέντος και ολικού αλκο
ολικού τίτλου κατ ' όγκο ή ενός από τους δύο·

B III: Τα εμπορικά έγγραφα

Άρθρο 19
1 . Όταν για ένα v.q.p.r.d. δεν έχει συνταχθεί συνοδευτικό
έγγραφο μεταφοράς, η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) περιλαμ
βάνει:

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγρα
φος 1 , και

— εφόσον αναγράφονται κατά τη σήμανση με ετικέτα ,
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγρα
φος 2.
2.
Στην περίπτωση που η περιγραφή των v.q.p.r.d . στα
εμπορικά έγγραφα περιλαμβάνει επιπλέον τις ενδείξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 1 , οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα άρθρα 13 έως 16 και το άρθρο 40.
3 . Τα κράτη μέλη μπορούν για τα v.q.p.r.d. τα οποία
τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφός τους, να αποδέχονται ότι
η αναγραφή των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 ,
στα εμπορικά έγγραφα γίνεται με τη βοήθεια κώδικα. O
κώδικας αυτός πρέπει να είναι τέτοιας μορφής, ώστε να
επιτρέπει στον επιφορτισμένο με τον έλεγχο οργανισμό να
αναγνωρίζει ταχέως την περιγραφή του σχετικού v.q.p.r.d .

γ) του ονομαστικού όγκου του προϊόντος σύμφωνα με τις
διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK*
δ) όσον αφορά :

— τα δοχεία ονομαστικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο,
του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας του εμφια
λωτή , καθώς και του δήμου ή της κοινότητας ή του
οικισμού του κράτους μέλους όπου αυτός έχει την
κύρια έδρα του,

— άλλα δοχεία, του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας
του αποστολέα, καθώς και του δήμου ή της κοινότη
τας ή του οικισμού και του κράτους μέλους όπου
αυτός έχει την κύρια έδρα του·
ε) σε περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή
εξαγωγής:
— όσον αφορά τους οίνους, του ονόματος του κράτους
μέλους στο έδαφος του οποίου έχουν τρυγηθεί τα
σταφύλια και έγινε η οινοποίηση , και τούτο μόνο σε
περίπτωση που οι δύο αυτές εργασίες έγιναν μέσα στο
ίδιο κράτος μέλος,
— όσον αφορά τα γλεύκη σταφυλιών, του ονόματος του
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου έχουν τρυγη
θεί τα σταφύλια και έγινε η επεξεργασία , και τούτο
μόνο σε περίπτωση που οι δύο αυτές εργασίες έγιναν
μέσα στο ίδιο κράτος μέλος·
στ) όσον αφορά τους οίνους και τα γλεύκη σταφυλιών:

Τμήμα Γ

Περιγραφή προϊόντων εκτός των επιτραπέζιων οίνων και των
v.q.p.r.d.

Γ I: H σήμανση με ετικέτα

Άρθρο 20
1.
Στην περίπτωση που προϊόντα άλλα από τους επιτρα
πέζιους οίνους και τα v.q.p.r.d . φέρουν ετικέτες, οι χρησιμο
ποιούμενες ετικέτες
περιλαμβάνουν
την
ένδειξη :

— που προέρχονται από ανάμειξη προϊόντων καταγω
γής πολλών κρατών μελών, των όρων «προερχόμενοι
από προϊόντα διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας»,

— των οποίων η επεξεργασία δεν έγινε, προκειμένου για
γλεύκη σταφυλιών, ή δεν οινοποιήθηκαν, προκειμέ
νου για οίνους, στο κράτος μέλος όπου έχουν τρυγηθεί
τα χρησιμοποιηθέντα σταφύλια , της μνείας «ΕΟΚ»*
ζ) ενδεχομένου περιορισμού της χρησιμοποίησης που ορίζε
ται από τις κοινοτικές διατάξεις.
2.
H περιγραφή των προϊόντων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 κατά τη σήμανση με ετικέτα, μπορεί να
συμπληρώνεται με την ένδειξη :
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α) του έτους του τρυγου *

β) του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας των φυσικών ή
νομικών προσώπων ή ομάδας προσώπων τα οποία έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα . του εν λόγω προϊ
όντος, καθώς και του δήμου, της κοινότητας ή του
οικισμού όπου τα πρόσωπα αυτά έχουν την κύρια έδρα
τους·

γ) σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποστέλλεται σε άλλο
κράτος μέλος ούτε εξάγεται και εφόσον δεν πληρούνται
οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 στοιχείο
στ), του ονόματος του κράτους μέλους στο έδαφος
του οποίου τρυγήθηκαν τα σταφύλια και έγινε η επεξερ
γασία·
S

δ) του μικρού γράμματος «ε», εφόσον οι προσυσκευασίες
πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK στο θέμα
της πληρώσεως·
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εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων για τα διαιτητικά
τρόφιμα, ενδείξεις σχετικές με τη διαιτητική χρησιμοποί
ηση αυτών των προϊόντων .

3 . H ένδειξη του έτους του τρύγου, που αναφέρεται στο
άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α), για την περιγραφή κατά
τη σήμανση με ετικέτα προϊόντος άλλου εκτός των επιτρα
πέζιων οίνων ή των v.q.p.r.d ., μπορεί να γίνει μόνο, εάν όλα
τα σταφύλια που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εν
λόγω προϊόντος, έχουν τρυγηθεί κατά τη διάρκεια του έτους
του οποίου προβλέπεται η ένδειξη .
H ένδειξη ποικιλίας αμπέλου που αναφέρεται στο άρθρο 20
παράγραφος 3 στοιχείο β) για την περιγραφή κατά τη σήμαν
ση με ετικέτα προϊόντος άλλου από τον επιτραπέζιο οίνο ή
v.q.p.r.d ., μπορεί να γίνει μόνο, εάν τηρούνται οι όροι που
αντιστοιχούν σε εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 .

ε) εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 στοιχείο β), άλλα αναλυτικά στοιχεία, εφόσον η
ένδειξη αυτή καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής.

4. Για την περιγραφή άλλων προϊόντων εκτός από τους
επιτραπέζιους οίνους και τα v.q.p.r.d. κατά τη σήμανση με

3 . Στην περίπτωση που το μερικώς ζυμωθέν γλεύκος
σταφυλιών προορίζεται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση , η
περιγραφή του κατά τη σήμανση με ετικέτα μπορεί επιπλέον
να συμπληρωθεί με την ένδειξη :

— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγρα
φος 1 , αναγράφονται σε μία ή περισσότερες επίσημες
γλώσσες της Κοινότητας, ώστε o τελικός καταναλωτής
να μπορεί να κατανοεί εύκολα καθεμιά από αυτές,

α) του ονόματος της γεωγραφικής ενότητας, κατά την
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 , από την οποία το
προϊόν αυτό προέρχεται, εφόσον τηρούνται οι όροι για
τον επιτραπέζιο οίνο που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 3·

— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγρα
φος 2, αναγράφονται σε μία ή περισσότερες άλλες επίση
μες γλώσσες της Κοινότητας.

β) του ονόματος ποικιλίας αμπέλου*
γ) της διευκρίνισης ότι πρόκειται για προϊόν ερυθρό, ερυ
θρωπό ή λευκό .

Άρθρο 21
1.
Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 20, είναι οι
μόνες αποδεκτές για την περιγραφή κατά τη σήμανση με
ετικέτα προϊόντων άλλων εκτός των επιτραπέζιων οίνων και
των v.q.p.r.d . Εντούτοις οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπο
ρούν, για τα προϊόντα εκτός των επιτραπέζιων οίνων και των
v.q.p.r.d . τα οποία προορίζονται για εξαγωγή , να προβλέ
πουν συμπληρωματικές διατάξεις στο μέτρο που η νομοθεσία
των τρίτων χωρών το καθιστά αναγκαίο .

2 . Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται την περιγραφή προϊό
ντων άλλων από τους επιτραπέζιους οίνους και τα v.q.p.r.d .
τα οποία προέρχονται από άλλα κράτη μέλη και τίθενται σε
κυκλοφορία μέσα στο έδαφός του, αν αυτή η περιγραφή είναι
σύμφωνη με τις κοινοτικές διατάξεις και αποδεκτή στο
κράτος μέλος παραγωγής δυνάμει του παρόντος κανονι
σμού .
Εντούτοις τα κράτη μέλη δύνανται :

— όσον αφορά τα άλλα προϊόντα πλην των επιτραπέζιων
οίνων και των v.q.p.r.d ., που παράγονται στο έδαφός
τους, να καθιστούν υποχρεωτικές ορισμένες ενδείξεις που

αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 ή να ίτις
απαγορεύουν ή ακόμη να περιορίζουν τη χρησιμοποίησή
τους ,

— να επιτρέπουν, για τα γλεύκη σταφυλιών τα οποία τίθενται
στο εμπόριο στο έδαφός τους και μέχρι τη θέση σε

ετικέτα :

Για τα προϊόντα αυτά που τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφος
τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την αναγραφή
των ενδείξεων αυτών σε γλώσσα που δεν συγκαταλέγεται
στις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εφόσον αυτή είναι
παραδοσιακή και συνήθης στο σχετικό κράτος μέλος ή σε
τμήμα του εδάφους του .

Για την περιγραφή άλλων προϊόντων εκτός των επιτραπέζιων
οίνων και των v.q.p.r.d. που προορίζονται για εξαγωγή , οι
λεπτομέρειες εφαρμογής μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση
άλλων γλωσσών.

Γ II: Τα επίσημα έγγραφα και τα βιβλία

Αρθρο 22

1 . Για τα άλλα προϊόντα εκτός των επιτραπέζιων οίνων ή
των v.q.p.r.d . η περιγραφή στα επίσημα έγγραφα περιλαμ
βάνει:
α) τη διευκρίνιση αν πρόκειται για προϊόν ερυθρό, ερυθρωπό
ή λευκό *

β) τον τύπο του προϊόντος* η ένδειξη αυτή αναγράφεται
χρησιμοποιώντας:

— εκείνον από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στις
κοινοτικές διατάξεις o οποίος περιγράφει το εν λόγω
προϊόν κατά τον ακριβέστερο τρόπο, ή
— για τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στο έδαφος
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ενδείξεις άλλες
από εκείνες που καθορίζονται από τις κοινοτικές
διατάξεις και των οποίων η χρησιμοποίηση είναι
παραδοσιακή και σε χρήση σ ' αυτό το κράτος
μέλος *
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γ) σε περίπτωση αποστολής σε άλλο κράτος μέλος ή

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παραγρα
φος.1 ,

εξαγωγής:

— όσον αφορά τους οίνους, την ένδειξη του κράτους

μέλους στο έδαφος του οποίου έχουν τρυγηθεί τα

— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς και
την ημερομηνία συντάξεώς του.

σταφύλια και έγινε η οινοποίηση , και τούτο μόνο στην
περίπτωση που οι δύο αυτές εργασίες έγιναν στο ίδιο
κράτος μέλος,

— όσον αφορά τα γλεύκη σταφυλιών, το όνομα του
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου έχουν τρυγη
θεί τα σταφύλια και έγινε η επεξεργασία, και τούτο
μόνο στην περίπτωση που οι δύο αυτές εργασίες έγιναν
στο ίδιο κράτος μέλος·

δ) όσον αφορά τους όίνους και τα γλεύκη σταφυλιών :
— που προέρχονται από ανάμειξη προϊόντων καταγω
γής πολλών κρατών μελών, την ένδειξη των όρων
«προερχόμενοι από προϊόντα διαφόρων χωρών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας»,
— που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, εφόσον πρόκειται
για γλεύκη σταφυλιών, ή οι οποίοι δεν έχουν οινοποι
ηθεί, εφόσον πρόκειται για οίνους, στο κράτος μέλος
όπου έχουν τρυγηθεί τα χρησιμοποιηθέντα σταφύλια ,
την ένδειξη «ΕΟΚ».
2 . H περιγραφή προϊόντων άλλων εκτός των επιτραπέζιων
οίνων και των v.q.p.r.d . στα επίσημα έγγραφα περιλαμβάνει
επιπλέον:

α) όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για μεταποί
ηση σε επιτραπέζιο οίνο, καθώς και τους οίνους τους
κατάλληλους να δώσουν επιτραπέζιους οίνους, τις ενδεί
ξεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2·
β) όσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για μεταποί
ηση σε v.q.p.r.d., τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ), και κατά περίπτω
ση στοιχείο β) και παράγραφος 2·

γ) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, τις ενδείξεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ) και
παράγραφος 3 , εφόσον αυτές αναγράφονται ή προ
βλέπεται να αναγραφούν κατά τη σήμανση με ετικέτα
των επιτραπέζιων οίνων και των v.q.p.r.d» των προερχο
μένων από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α)
και β) της παρούσας παραγράφου ή κατά τη σήμανση με
ετικέτα των προϊόντων που αναφέρονται στο στοι
χείο γ).

Γ III. Τα εμπορικά έγγραφα

Άρθρο 24

1 . Όταν για προϊόν άλλο εκτός επιτραπέζιου οίνου ή
v.q.p.r.d. δεν έχει συνταχθεί συνοδευτικό έγγραφο μεταφο
ράς, η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), περιλαμβάνει τουλά
χιστον τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρά
γραφος 1 .

2. Αν επιπλέον αναγράφεται το έτος του τρύγου ή η
ποικιλία αμπέλου, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να γίνονται
σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 .

3 . Αν για τα γλεύκη σταφυλιών, τα μερικώς ζυμωθέντα
γλεύκη σταφυλιών, τους νέους εν ζυμώσει ακόμη οίνους που
προορίζονται για μεταποίηση σε επιτραπέζιο οίνο, καθώς και
για τους οίνους τους κατάλληλους να δώσουν επιτραπέζιο
οίνο, η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα περιλαμβάνει
επιπλέον ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι τελευ
ταίες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 4 έως 7 και
το άρθρο 40.
4. Αν για τα γλεύκη σταφυλιών, τα μερικώς ζυμωθέντα
γλεύκη σταφυλιών και τους νέους εν ζυμώσει ακόμη οίνους
που προορίζονται για μεταποίηση σε v.q.p.r.d ., η περιγραφή
στα εμπορικά έγγραφα περιλαμβάνει επιπλέον ενδείξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 11 , οι τελευταίες αυτές πρέπει να
είναι σύμφωνες με τα άρθρα 13 έως 16 και το άρθρο 40.

5 . Οι ενδείξεις που περιλαμβάνονται στα εμπορικά έγγρα
φα των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 4, πρέπει να είναι σύμφωνες με εκείνες που περιλαμβά
νονται στα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.
6.
Τα κράτη μέλη μπορούν για προϊόντα άλλα εκτός των
επιτραπέζιων οίνων ή των v.q.p.r.d. τα οποία τίθενται σε
κυκλοφορία στο έδαφος τους, να αποδέχονται ότι οι ενδείξεις

που αναφέρονται στο άρθρο 20 αναγράφονται στα εμπορικά
έγγραφα με τη βοήθεια κώδικα . O κώδικας αυτός πρέπει να
είναι τέτοιας μορφής , ώστε να επιτρέπει στον επιφορτισμένο
με τον έλεγχο οργανισμό να αναγνωρίζει ταχέως την περι
γραφή του συγκεκριμένου προϊόντος .

Άρθρο 23

1 . Για προϊόντα άλλα, εκτός των επιτραπέζιων οίνων και
των v.q.p.r.d., η περιγραφή στα βιβλία τα οποία τηρούνται
από τους παραγωγούς περιλαμβάνει:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1
στοιχεία α) και β),

Τμήμα A

— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος
2, εφόσον προβλέπεται η αναγραφή τους κατά τη σήμαν
ση με ετικέτα ή , αν δεν υπάρχει σήμανση με ετικέτα, στο
συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς.

2. Στα βιβλία τα οποία τηρούνται από πρόσωπα άλλα
εκτός των παραγωγών, η περιγραφή των προϊόντων περιλαμ
βάνει:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

H σήμανση με ετικέτα
Άρθρο 25
1.
Για τους εισαγόμενους οίνους που προορίζονται για
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση και δεν περιλαμβάνονται

! στον πίνακα που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 , η
περιγραφή κατά τη σήμανση με ετικέτα περιλαμβάνει:
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α) την ένδειξη «οίνος»·
β) τον ονομαστικό όγκσ του εισαγόμενου οίνου σύμφωνα με
τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK*

γ) όταν οι οίνοι αυτοί:
— έχουν τεθεί, μέσα στην Κοινότητα, σε δοχεία ονομα
στικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία του εμφιαλωτή , καθώς και την
ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού και
του κράτους μέλους όπου αυτός έχει την κύρια έδρα
του. Εντούτοις όταν η εμφιάλωση έγινε σε δήμο ή
κοινότητα ή σε οικισμό διάφορο των προαναφερόμε
νων ή μιας γειτονικής κοινότητας, η ένδειξη της
κύριας έδρας του εμφιαλωτή συνοδεύεται από ένδειξη
που ορίζει επακριβώς το δήμο ή την κοινότητα ή τον
οικισμό όπου έγινε η εμφιάλωση και, σε περίπτωση
που έχει γίνει σε άλλο κράτος μέλος, από την ένδειξη
αυτού του κράτους μέλους,
— έχουν τεθεί* εκτός Κοινότητας, σε δοχεία ονομαστι
κού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία του εισαγωγέα, καθώς και την
ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού
όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του,
— παρουσιάζονται μέσα σε άλλα δοχεία :
— το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εισαγωγέα ,
καθώς και την ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας
ή του οικισμού όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του ,
ή

στ) πληροφοριών σχετικά :

— με την ιστορία του εν λόγω οίνου, την ιστορία της
επιχείρησης του εμφιαλωτή ή επιχείρησης φυσικού ή
νομικού προσώπου ή ομάδος προσώπων που έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα,
— με τις φυσικές ή τεχνικές συνθήκες της αμπελουργίας
στην περιοχή καταγωγής του οίνου τούτου,
— με την παλαίωση του οίνου τούτου,

εφόσον οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με τους
όρους που προβλέπονται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής*
ζ) διάκρισης που απονεμήθηκε από επίσημο οργανισμό ή
από οργανισμό επίσημα ανεγνωρισμένο προς τούτο σ '
ένα από τα πρόσωπα ή σε ομάδα προσώπων που αναφέ
ρονται στο στοιχείο γ) και η οποία μπορεί να προσδώσει
μεγαλύτερη φήμη στον εν λόγω εισαχθέντα οίνο, εφόσον η
διάκριση αυτή διέπεται από λεπτομέρειες εφαρμογής ή ,
ελλείψει αυτών, από διατάξεις της τρίτης χώρας κατα
γωγής·
η) του μικρού γράμματος «ε», εφόσον οι προσυσκευασίες
πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK στο θέμα
της πληρώσεως·
θ) διευκρίνισης για τον τύπο του προϊόντος, εφόσον η
ένδειξη αυτή καλύπτεται από κοινοτικές λεπτομέρειες
εφαρμογής .

— αν εισαγωγέας και αποστολέας δεν ταυτίζονται, το
όνομα ή την εταιρική επωνυμία του αποστολέα ,
καθώς και την ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας
ή του οικισμού και του κράτους μέλους όπου αυτός
έχει την κύρια έδρα του *
δ) την τρίτη χώρα καταγωγής, όπως αναγράφεται στα
έγγραφα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ .
2390 του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1989 περί των
γενικών κανόνων για την εισαγωγή οίνων, χυμών και
γλευκών σταφυλιών ( ! ), και τα οποία συνοδεύουν τον εν
λόγω οίνο κατά την εισαγωγή·
ε) τον κτηθέντα κατ" όγκο αλκοολικό τίτλο .
2.
H περιγραφή κατά τη σή μανση με ετικέτα των οίνών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 , μπορεί να συμπληρώνεται
με την ένδειξη :

α) της διευκρίνισης αν πρόκειται για οίνο ερυθρό, οίνο
ερυθρωπό ή οίνο λευκό·
β) σήματος, με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
40·

γ) του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας φυσικών ή
νομικών προσώπων ή ομάδος προσώπων τα οποία έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό -κύκλωμα του εισαχθέντος
οίνου , καθώς και της κοινότητας όπου αυτά έχουν την
κύρια έδρα τους·
δ) ορισμένων αναλυτικών στοιχείων εκτός του κτηθέντος
κατ' όγκον αλκοολικού τίτλου, εφόσον η ένδειξη αυτή
καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής·
ε) σύστασης προς τον καταναλωτή για τη χρησιμοποίηση
του οίνου *

C ) Βλέπε σ. 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Άρθρο 26

1 . Για τους εισαγόμενους οίνους τους προόριζόμενους για
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίοι περιγράφονται με τη
βοήθεια γεωγραφικής ενδείξεως και περιλαμβάνονται σε
κατάλογο που θα καταρτισθεί, η περιγραφή κατά τη σήμανση
με ετικέτα περιλαμβάνει:
α) την ένδειξη της γεωγραφικής ενότητας που βρίσκεται στη
συγκεκριμένη τρίτη χώρα , σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 29·

β) τον ονομαστικό όγκο του εισαγόμενου οίνου σύμφωνα με
τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK·
γ) όταν οι οίνοι αυτοί :

— έχουν τεθεί, μέσα στην Κοινότητα, σε δοχεία ονομα
στικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία του εμφιαλωτή , καθώς και την
ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού και
του κράτους μέλους όπου αυτός έχει την κύρια έδρα
του . Εντούτοις όταν η εμφιάλωση έγινε σε δήμο ή
κοινότητα ή οικισμό διάφορο των προαναφερθέντωνή
ενός γειτονικού δήμου ή κοινότητας, η ένδειξη της
κύριας έδρας του εμφιαλωτή συνοδεύεται από ένδειξη
που ορίζει επακριβώς το δήμο ή την κοινότητα ή τον
οικισμό όπου έγινε η εμφιάλωση και, σε περίπτωση
που έχει γίνει σε άλλο κράτος μέλος, από την ένδειξη
αυτού του κράτους μέλους,
— έχουν τεθεί, εκτός της Κοινότητας, σε δοχεία ονομα
στικού όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία του εισαγωγέα , καθώς και την
ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού
όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του,
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—παρουσιάζονται μέσα σε άλλα δοχεία :
— το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εισαγωγέα,
καθώς και την ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας
ή του οικισμού όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του,
ή
— αν εισαγωγέας και αποστολέας δεν ταυτίζονται, το
όνομα ή την εταιρική επωνυμία του αποστολέα ,
καθώς και την ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας
ή του οικισμού και του κράτους μέλους όπου αυτός
έχει την κύρια έδρα του*
δ) την τρίτη χώρα καταγωγής, όπως αναγράφεται στα
έγγραφα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ .
2390/89 και τα οποία συνοδεύουν τον εν λόγω οίνο κατά
την εισαγωγή *

Αριθ. L 232/29

εφόσον οι ενδείξεις αυτές καλύπτονται από κοινοτικές
λεπτομέρειες εφαρμογής ή από διατάξεις της τρίτης
χώρας καταγωγής. Εντούτοις η χρησιμοποίηση τέτοιων
ενδείξεων μπορεί να απογορευθεί για την περιγραφή
ορισμένων οίνων εισαγωγής, εφόσον δεν είναι παραδο
σιακές ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση ως προς τον
τύπο ή την καταγωγή του οίνου*
κ) το όνομα της αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή της ομά
δας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων όπου έχει ληφθεί o
εν λόγω οίνος και η οποία μπορεί να προσδώσει σ' αυτόν
μεγαλύτερη φήμη , εφόσον η ένδειξη αυτή καλύπτεται από
διατάξεις της τρίτης χώρας καταγωγής*

ε) τον κτηθέντα κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο.

λ) τον αριθμό ελέγχου ποιότητας που χορηγείται στον εν
λόγω οίνο από επίσημο οργανισμό*

Μπορούν να περιληφθούν στον πίνακα αυτόν μόνο οι εισα
γόμενοι οίνοι για τους οποίους είναι αναγνωρισμένη η ισοδυ
ναμία των συνθηκών παραγωγής καθενός από τους οίνους
αυτούς με εκείνες ενός v.q.p.r.d . ή ενός επιτραπέζιου οίνου με
γεωγραφική ένδειξη .

μ) τη διάκριση η οποία έχει απονεμηθεί στον εν λόγω οίνο
από επίσημο οργανισμό ή από οργανισμό επίσημα ανα
γνωρισμένο προς τούτο υπό την προϋπόθεση ότι η διά
κριση μπορεί να αποδειχθεί με κατάλληλο έγγραφο*

2. H περιγραφή κατά τη σήμανση με ετικέτα των οίνων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να συμπληρώνεται

v) ένδειξη για την εμφιάλωση αυτών των οίνων:

με :

α) την ένδειξη «οίνος», συνοδευόμενη ή όχι από τη διευκρί
νιση αν πρόκειται για οίνο ερυθρό , οίνο ερυθρωπό ή οίνο
λευκό *

β) το όνομα μιας γεωγραφικής ενότητας άλλης από εκείνη
που αναγράφεται στον πίνακα που αναφέρεται στην
παράγραφος 1 , με τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 29·
γ) τις ενδείξεις:
— οι οποίες συνοδεύουν τη γεωγραφική ένδειξη για να
υπογραμμισθεί o τυπικά τοπικός χαρακτήρας του εν
λόγω οίνου, ή
— οι οποίες αφορούν ανώτερη ποιότητα ,
εφόσον οι ενδείξεις αυτές προβλέπονται, για την εσωτε
ρική αγορά της τρίτης χώρας από την οποία κατάγεται o
οίνος, από τις εθνικές διατάξεις αυτής της χώρας και
εφόσον αναγνωρίζονται από την Κοινότητα *
δ) το όνομα μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου, με τους όρους
που προβλέπονται στο άρθρο 30·
ε) το έτος του τρύγου με τους όρους που προβλέπονται στο
άρθρο 31 *
στ) ορισμένα αναλυτικά στοιχεία εκτός του κτηθέντος κατ'
όγκο αλκοολικού τίτλου, εφόσον η ένδειξη αυτή καλύ
πτεται από λεπτομέρειες εφαρμογής*

ζ) την ένδειξη σήματος, .με τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 40*
η) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή ομάδος προσώπων τα οποία έχουν συμμε
τάσχει στο εμπορικό κύκλωμα του εισαχθέντος οίνου,
καθώς και την ένδειξη του δήμου, της κοινότητος ή του
οικισμού όπου αυτοί έχουν την κύρια έδρα τους·

— είτε στην αμπελουργική εκμετάλλευση όπου τα χρη
σιμοποιηθέντα σταφύλια έχουν τρυγηθεί και οινοποιη
θεί,

— είτε από ομάδα αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων,

— είτε σε επιχείρηση που βρίσκεται στην αναφερόμενη
περιοχή παραγωγής, με την οποία οι αμπελουργικές
εκμεταλλεύσεις στις οποίες τρυγήθηκαν τα χρησιμο
ποιηθέντα σταφύλια, συνδέονται στα πλαίσια ομάδας
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και η οποία έχει
προβεί στην οινοποίηση των σταφυλιών αυτών
ξ) πληροφορίες σχετικές:
— με την ιστορία του εν λόγω οίνου, την ιστορία της
επιχείρησης του εμφιαλωτή ή επιχείρησης φυσικού ή
νομικού προσώπου ή ομάδας προσώπων που έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα ,

— με τις φυσικές ή τεχνικές συνθήκες της αμπελουργίας
στην περιοχή καταγωγής του οίνου τούτου,
— με την παλαίωση του οίνου τούτου ,

εφόσον οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με τους
όρους που προβλέπονται από τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής *

o) τη διάκριση που έχει απονεμηθεί από επίσημο οργανισμό
ή από οργανισμό επίσημα αναγνωρισμένο προς τούτο σ'
ένα από τα πρόσωπα ή σε ομάδα προσώπων που αναφέ
ρονται στο στοιχείο θ) και η οποία μπορεί να προσδώσει
μεγαλύτερη φήμη στον εν λόγω εισαχθέντα οίνο, εφόσον η
διάκριση αυτή καλύπτεται από κοινοτικές λεπτομέρειες
εφαρμογής ή , ελλείψει αυτών, από τις διατάξεις της
τρίτης χώρας καταγωγής*

θ) σύστασης προς τον καταναλωτή για τη χρησιμοποίηση
του οίνου·

ι)

διευκρινίσεις που αφορούν:
— τη μέθοδο παραγωγής,
— τον τύπο του προϊόντος,
— ένα ιδιαίτερο χρώμα του προϊόντος,

π) του μικρού γράμματος «ε», εφόσον οι προσυσκευασίες
πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK στο θέμα
της πληρώσεως *

p) του αριθμού του υποδοχέα ή του αριθμού της παρτί
δας.
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Άρθρο 27
1.
Στην περίπτωση κατά την οποία τα εισαγόμενα προϊό
ντα εκτός των οίνων που αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26
φέρουν ετικέτα, στις χρησιμοποιούμενες ετικέτες αναγρά
φονται:

3.
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Συμφωνά με την ιδια διαδικασία :

— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2,
στο άρθρο 26 παράγραφος 2 και στο άρθρο 27 παράγρα
φος 2 μπορούν να καταστούν υποχρεωτικές ή να απαγο
ρευθούν ή ακόμη να τεθούν περιορισμοί στη χρήση
τους ,

α) o τύπος του προϊόντος, εφόσον για την ένδειξη αυτή
χρησιμοποιείται ορισμός από εκείνους που περιλαμβά
νονται στις κοινοτικές διατάξεις και o οποίος περιγράφει
το εν λόγω προϊόν κατά τον ακριβέστερο τρόπο·
β) όσον αφορά :
— το γλεύκος σταφυλιών και το συμπυκνωμένο γλεύκος
σταφυλιών, η πυκνότητα,
— τον οίνο, οι αλκοολικοί τίτλοι κατ ' όγκο , κτηθείς και
ολικός, ή ένας από τους δύο·

γ) o ονομαστικός όγκος του εισαγομένου προϊόντος σύμφω
να με τις διατάξεις της οδηγίας 75/ 106/EOK, που μπορεί
να συνοδεύεται από το μικρό γράμμα «ε», εφόσον οι
προσυσκευασίες πληρούν τις διατάξεις της εν λόγω
οδηγίας στο θέμα της πληρώσεως*
δ) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία του εισαγωγέα , καθώς
και η ένδειξη του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού
όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του ή , αν το εισαγόμενο
προϊόν παρουσιάζεται σε δοχεία ονομαστικού όγκου
μεγαλύτερου από 60 λίτρα και αν o εισαγωγέας και o
αποστολέας δεν είναι το αυτό πρόσωπο, το όνομα ή η
εταιρική επωνυμία του αποστολέα, καθώς και η ένδειξη
του δήμου ή της κοινότητας ή του οικισμού και του
κράτους μέλους όπου αυτός έχει την κύρια έδρα του·
ε) στην περίπτωση κατά την οποία :
— οι εν λόγω οίνοι και τα εν λόγω γλεύκη σταφυλιών
έχουν παραχθεί στην τρίτη χώρα στην οποία έχουν
τρυγηθεί όλα τα χρησιμοποιηθέντα σταφύλια , η ένδει
ξη αυτής της τρίτης χώρας,
— δεν πληρούνται οι όροι της πρώτης περίπτωσης, η
ένδειξη «εισαχθέν προϊόν».
2.
H περιγραφή κατά τη σήμανση με ετικέτα των προϊό
ντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να συμπλη
ρώνεται με την ένδειξη του ονόματος ή της εταιρικής
επωνυμίας των φυσικών ή νομικών προσώπων ή ομάδας
προσώπων που έχουν συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα

του εν λόγω προϊόντος, καθώς και του δήμου, της κοινότητας
ή του οικισμού* όπου αυτά έχουν την κύρια έδρα τους.
Εκτός από την ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχείο β), η περιγραφή μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα
αναλυτικά στοιχεία , εφόσον η ένδειξη αυτή καλύπτεται από

— μικρές ποσότητες οίνων καταγωγής τρίτων χωρών μπο
ρούν να εξαιρεθούν της εφαρμογής του άρθρου 25 παρά
γραφος 1 και του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ)
και δ).
4 . Ειδικοί όροι σχετικά με τον έλεγχο της τηρήσεως των
διατάξεων για την περιγραφή κατά τη σήμανση με ετικέτα
των εισαγόμενων προϊόντων είναι δυνατόν να προβλεφθούν,
κυρίως όσον αφορά τη γεωγραφική καταγωγή , τις ενδείξεις
τις σχετικές με ανώτερη ποιότητα, την ποικιλία αμπέλου και
τον εμφιαλωτή .

5 . Σύμφωνα με λεπτομέρειες που πρέπει να καθοριστούν
και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κράτος μέλος στο
έδαφος του οποίου εμφιαλώνεται o εισαγόμενος οίνος, μπορεί
να χρησιμοποιούνται κωδικοποιημένα στοιχεία για τις ενδεί
ξεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
πρώτη περίπτωση και στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
πρώτη περίπτωση , με την προϋπόθεση ότι αναγράφεται
ολογράφως στην ετικέτα το όνομα ή η εταιρική επωνυμία
προσώπου ή ομάδας προσώπων εκτός του εμφιαλωτή που
συμμετέχει στο εμπορικό κύκλωμα του επιτραπέζιου οίνου,
καθώς και o δήμος ή η κοινότητα ή o οικισμός όπου έχει την
έδρα του το εν λόγω πρόσωπο ή η ομάδα προσώπων.
6. Για την περιγραφή των εισαγομένων προϊόντων κατά τη
σήμανση με ετικέτα:

— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 ,
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 και στο άρθρο 27 παράγρα
φος 1 αναγράφονται σε μία ή περισσότερες άλλες επίση
μες γλώσσες της Κοινότητας, έτσι ώστε o τελικός κατα
ναλωτής να μπορεί να κατανοεί εύκολα καθεμία από
αυτές τις ενδείξεις,
— οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 2,
στο άρθρο 26 παράγραφος 2 και στο άρθρο 27 παράγρα
φος 2 αναγράφονται σε μία ή περισσότερες άλλες επίση
μες γλώσσες της Κοινότητας .
Για τα εισαγόμενα προϊόντα που τίθενται σε κυκλοφορία στο
έδαφος τους, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την
αναγραφή των ενδείξεων αυτών και σε μιαν άλλη γλώσσα ,
εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εφόσον η
γλώσσα αυτή χρησιμοποιείται κατά παράδοση και συνήθως
στο σχετικό κράτος μέλος ή σ' ένα τμήμα του εδάφους
του .

λεπτομέρειες εφαρμογής .

Εντούτοις, η αναγραφή :

Άρθρο 28
1 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στα άρθρα 25 , 26 και 27 ,
είναι οι μόνες αποδεκτές για την περιγραφή κατά τη σήμανση
με ετικέτα των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών .
2 . Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δύνα
νται να συμπληρωθούν από άλλες προαιρετικές ενδείξεις οι
οποίες καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, αφού ληφθεί
υπόψη η πείρα που έχει αποκτηθεί και οι αντίστοιχες διατά
ξεις που έχουν θεσπιστεί για τα προϊόντα καταγωγής της
Κοινότητος.

— του ονόματος μιας γεωγραφικής ενότητας που βρίσκεται
στη σχετική τρίτη χώρα που αναφέρεται στο άρθρο 26
παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 στοι
χείο β),
— των ενδείξεων που αφορούν ανώτερη ποιότητα και που
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

— των διευκρινίσεων που αφορούν τη μέθοδο παραγωγής,
τον τύπο του προϊόντος ή ένα ιδιαίτερο χρώμα και
αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο ι),
— του ονόματος της αμπελουργικής εκμεταλλεύσεως ή
ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται
στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο κ),

— της ένδειξης για την εμφιάλωση που αναφερεται στο
άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο v),
γίνεται σε μιαν από τις επίσημες γλώσσες της τρίτης χώρας
καταγωγής. Οι ενδείξεις αυτές είναι δυνατόν να αναγράφον
ται σε μια επιπλέον επίσημη γλώσσα της Κοινότητας.
H χρησιμοποίηση ορισμένων ενδείξεων που προέρχονται από
τη μετάφραση των ενδείξεων που αναφέρονται στο τρίτο
εδάφιο, μπορεί να καλύπτεται από λεπτομέρειες εφαρμο
γής.

Τα ονόματα των ποικιλιών αμπέλου που αναφέρονται στο
άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και τα συνώνυμά τους,
αναγράφονται έτσι όπως εμφαίνονται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α).
7.

H αναγραφή :

α) του ονόματος ή της εταιρικής επωνυμίας φυσικών ή
νομικών προσώπων ή ομάδας προσώπων τα οποία έχουν
συμμετάσχει στο εμπορικό κύκλωμα του εισαχθέντος
προϊόντος, περιλαμβανομένου του ονόματος του εμφια
λωτή , του εισαγωγέα, καθώς και του ονόματος του
δήμου, της κοινότητας ή του οικισμού όπου έχουν την
κύρια έδρα τους, τα οποία αναφέρονται:
— στο άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
— στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

— στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
— στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο η),

— στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο δ),
— στο άρθρο 27 παράγραφος 2·
β) ενδείξεων σχετικών με ανώτερη ποιότητα που αναφέρο
νται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·
γ) του ονόματος αμπελουργικής εκμεταλλεύσεως ή ομάδος
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που αναφέρεται στο
άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο κ),

μπορεί να γίνει μόνον αν δεν υπάρχει ενδεχόμενο να επιφέρει
σύγχυση με το όνομα περιοχής που χρησιμοποιείται για την
περιγραφή v.q.p.r.d. η άλλου εισαγόμενου οίνου.
8 . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν , για τους εισα
γόμενους οίνους που τίθενται στο εμπόριο στο έδαφος τους
και μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή κοινοτικές διατάξεις περί
διαιτητικών τροφίμων, ενδείξεις σχετικές με τη διαιτητική
χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων.

Αρθρο 29

1.
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Για την περιγραφή εισαγόμενου οίνου κατά τη σήμανση

με ετικέτα με τη βοήθεια γεωγραφικής ενδείξεως που προ
βλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παρά
γραφος 2 στοιχείο β), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το
όνομα γεωγραφικής ενότητας, το οποίο:

α) ορίζει αμπελουργική περιοχή παραγωγής καλώς οροθε
τημένη :
— η οποία είναι πιο περιορισμένη από το έδαφος της εν
λόγω τρίτης χώρας,

— από την οποία προέρχονται τα σταφύλια από τα οποία
έχει ληφθεί το πρόΐόv,
— στην οποία έχουν τρυγηθεί τα σταφύλια τα οποία
δίνουν οίνους που ανταποκρίνονται σε τυπικά ποιοτι
κά κριτήρια·

β) χρησιμοποιείται στην εσωτερική αγορά της τρίτης χώρας
καταγωγής για την περιγραφή των οίνων και το οποίο
προβλέπεται για το σκοπό αυτό από διατάξεις της χώρας
αυτής, και

γ) δεν επιφέρει σύγχυση σε ένδειξη που χρησιμοποιείται για
την περιγραφή v.q.p.r.d . επιτραπέζιου οίνου ή άλλου
εισαγόμενου οίνου .
2. Για την περιγραφή εισαγόμενου οίνου το όνομα μιας
γεωγραφικής ενότητας που χρησιμοποιείται για την περιγρα
φή επιτραπέζιου οίνου ή v.q.p.r.d . ή καθορισμένης περιοχής
που βρίσκεται στην Κοινότητα , δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ούτε στη γλώσσα της χώρας παραγωγής στην οποία βρίσκε
ται αυτή η ενότητα ή αυτή η περιοχή , ούτε σε άλλη
γλώσσα .
3.
Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 στοιχείο α) μπο
ρούν να αποφασισθούν όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του
ονόματος γεωγραφικής ενότητας για την περιγραφή οίνου
προερχόμενου από ανάμειξη , εφόσον:

— είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της τρίτης χώρας κατα
γωγής, και

— είναι πρακτικώς ισοδύναμες με τις παρεκκλίσεις τις
αποδεκτές για τους v.q.p.r.d. σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 3 .
Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 2 μπορούν να αποφασι
σθούν, εφόσον υπάρχει ταυτότητα μεταξύ του γεωγραφικού
ονόματος οίνου παραγόμενου στην Κοινότητα και του ονό
ματος γεωγραφικής ενότητας που βρίσκεται σε τρίτη χώρα,
όταν στην εν λόγω χώρα αυτό το όνομα χρησιμοποιείται για
οίνο σύμφωνα με παλαιά και σταθερά έθιμα και εφόσον η
χρήση του ρυθμίζεται από τη χώρα αυτή .

Αρθρο 30

1 . H ένδειξη του ονόματος ποικιλίας αμπέλου που αναφέ
ρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο δ) για την περι
γραφή εισαγόμενου οίνου κατά τη σήμανση με ετικέτα μπορεί
να γίνει μόνον όταν :
α) το όνομα της ποικιλίας αυτής και, κατά περίπτωση , ένα
συνώνυμο αναφέρεται σε κατάλογο που καθορίζεται για
κάθε τρίτη χώρα . Εντούτοις στον κατάλογο αυτόν δεν
μπορούν να αναφέρονται ονόματα ποικιλιών των οποίων
η καλλιέργεια δεν είναι αποδεκτή από τις διατάξεις της
σχετικής τρίτης χώρας ή ενδέχεται να δημιουργήσουν
συγχύσεις με:

— το όνομα καθορισμένης περιοχής ή γεωγραφικής
ενότητας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή
v.q.p.r.d ., επιτραπέζιου οίνου ή άλλου εισαγόμενου
οίνου,

— το όνομα άλλης ποικιλίας, γενετικά διαφόρου, που
καλλιεργείται στην Κοινότητα·

Αριθ . L 232/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

p) το σχετικό προϊόν έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου από
σταφύλια προερχόμενα από την ποικιλία της οποίας
προβλέπεται η ένδειξη .
2. Παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1 μπορούν να απο
φασίζονται, εφόσον είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της
τρίτης χώρας καταγωγής και εφόσον:
— όσον αφορά τη διάταξη του στοιχείου α) αφορούν ποικιλία
που απολαύει ιδιαίτερης φήμης στην αγορά της εν λόγω
τρίτης χώρας,

— όσον αφορά τη διάταξη του στοιχείου β), είναι πρακτικώς
ισοδύναμες με τις παρεκκλίσεις που είναι αποδεκτές για
τους επιτραπέζιους οίνους και v.q.p.r.d., δυνάμει του
άρθρου 5 παράγραφος 2 και του άρθρου 14 παράγρα
φος 2.
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α) του ονοματος γεωγραφικής ενότητας όπως αναφέρεται
στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α)*

β) της διευκρίνισης αν πρόκειται για οίνο ερυθρό, οίνο
ερυθρωπό ή οίνο λευκό*
γ) του ονόματος της τρίτης χώρας καταγωγής.

H περιγραφή στα επίσημα έγγραφα αυτών των οίνων περι
λαμβάνει επιπλέον τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρ
θρο 26 παράγραφος 2 και απαριθμούνται κατωτέρω, εφόσον
οι ενδείξεις αυτές αναγράφονται ή προβλέπεται η αναγραφή
τους κατά τη σήμανση με ετικέτα :

α) το όνομα γεωγραφικής ενότητας, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β)·
β) ένδειξη που αφορά ανώτερη ποιότητα*

Άρθρο 31
1.
H ένδειξη του έτους του τρύγου που αναφέρεται στο
άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο ε) είναι αποδεκτή κατά τη
σήμανση με ετικέτα εισαγόμενων οίνων μόνον όταν:

α) όλα τα χρησιμοποιηθέντα σταφύλια για την παραγωγή
που σχετικού οίνου έχουν τρυγηθεί κατά το έτος του
οποίου προβλέπεται η ένδειξη·

β) συνοδεύεται από την ένδειξη γεωγραφικής ενότητος,

γ) το όνομα μιας ή δύο ποικιλιών αμπέλου *

δ) το έτος του τρύγου *

ε) τις διευκρινίσεις που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή
τον τύπο του προϊόντος, εκτός από τα σχετικά με την
περιεκτικότητα σε υπόλειμμα αζυμώτου σακχάρου*
στ) τις πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές ή τεχνικές
συνθήκες της αμπελουργίας στην περιοχή καταγωγής του
οίνου τούτου .

και

γ) είναι αποδεκτή σύμφωνα με τις διατάξεις της ενδιαφερό
μενης τρίτης χώρας.
2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποφασισθούν
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο
α), εφόσον:
— είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της τρίτης χώρας κατα
γωγής, και
— είναι πρακτικά ισοδύναμες με τις παρεκκλίσεις τις απο
δεκτές για τους επιτραπέζιους οίνους και τους v.q.p.r.d .,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 15
παράγραφος 2 .

3 . Για εισαγόμενα προϊόντα, εκτός των οίνων που αναφέ
ρονται στα άρθρα 25 και 26 η περιγραφή στα επίσημα
έγγραφα περιλαμβάνει:

α) την ένδειξη του τύπου του προϊόντος, με την αναγραφή
εκείνου από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στις
κοινοτικές διατάξεις, o οποίος περιγράφει το σχετικό
προϊόν με τον ακριβέστερο τρόπο*
β) σε περίπτωση που:
— οι εν λόγω οίνοι ή τα γλεύκη σταφυλιών έχουν παρα
χθεί στην τρίτη χώρα στην οποία έχουν τρυγηθεί όλα
τα χρησιμοποιηθέντα σταφύλια , του ονόματος αυτής
της τρίτης χώρας,

— δεν πληρούνται οι όροι της πρώτης περίπτωσης, την
ένδειξη «εισαγόμενο προϊόν».
T μη μ α B

Τα επίσημα έγγραφα και τα βιβλία
Άρθρο 32
1.
Για τους εισαγόμενους οίνους που προορίζονται για
άμεση ανθρώπινη κατανάλωση , οι οποίοι δεν αναφέρονται
στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγρα
φος 1 , η περιγραφή στα επίσημα έγγραφα περιλαμβάνει την
ένδειξη :
α) του όρου «οίνος»*

β) της διευκρίνισης αν πρόκειται για οίνο ερυθρό, οίνο
ερυθρωπό ή οίνο λευκό *
γ) του ονόματος της τρίτης χώρας καταγωγής, όπως αυτή
αναγράφεται στα έγγραφα που αναφέρονται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2390/89 τα οποία συνοδεύουν τον εν
λόγω οίνο κατά την εισαγωγή .
2. Για τους οίνους που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη
κατανάλωση , οι οποίοι περιγράφονται με τη βοήθεια γεωγρα
φικής ένδειξης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 , η περιγραφή στα
επίσημα έγγραφα περιλαμβάνει την ένδειξη:

Άρθρο 33
H περιγραφή στα βιβλία περιλαμβάνει :
α) όσον αφορά τους εισαγόμενους οίνους που προορίζονται
για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση , οι οποίοι δεν περι
λαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρ
θρο 26 παράγραφος 1 :
— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παρά
γραφος 1 ,
— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς
και την ημερομηνία συντάξεώς του *

β) όσον αφορά τους εισαγόμενους οίνους που προορίζονται
για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση , οι οποίοι περιγρά
φονται με τη βοήθεια γεωγραφικής ενδείξεως και περι
λαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρ
θρο 26 παράγραφος 1 :
— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγρα
φος 2 πρώτο εδάφιο,
— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς
και την ημερομηνία συντάξεώς του *
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γ) όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα εκτός των οίνων που
αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26:
— τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγρα
φος 3 ,

— τον αριθμό του συνοδευτικού εγγράφου μεταφοράς
και την ημερομηνία συντάξεώς του.
Άρθρο 34

H περιγραφή των οίνων καταγωγής τρίτων χωρών που
προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, στα έγγρα
φα τα οποία συντάσσονται από τους αρμόδιους οργανισμούς
και εργαστήρια της σχετικής τρίτης χώρας και προσκομίζο
νται κατά την εισαγωγή, κατ' εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 , και ιδίως του άρθρου 70, περιλαμβάνει
όλες τις ενδείξεις που είναι απαραίτητες ώστε οι αρμόδιοι
οργανισμοί των κρατών μελών ή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή μια ομάδα προσώπων που ενεργεί για λογαριασμό
τους, να είναι σε θέση να συντάσσουν το συνοδευτικό
έγγραφο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32.

ΤΜΗΜΑ Γ

Τα εμπορικά έγγραφα

Άρθρο 35
1 . Όταν για εισαγόμενο οίνο που αναφέρεται στο άρθρο
25 , δεν έχει συνταχθεί συνοδευτικό έγγραφο, η περιγραφή στα
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εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 2 στοιχείο γ) περιλαμβάνει τις ενδείξεις που αναφέρονται
στο άρθρο 32 παράγραφος 1 .

Στην περίπτωση που η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα
αυτού του οίνου περιλαμβάνει επιπλέον την ένδειξη σήματος
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β),
τούτο πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 40.
2. Όταν για εισαγόμενο οίνο που προβλέπεται στο άρ
θρο 26, δεν έχει συνταχθεί το συνοδευτικό έγγραφο μεταφο
ράς, η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), περιλαμβάνει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.
Στην περίπτωση που η περιγραφή στα εμπορικά έγγραφα
αυτού του οίνου περιλαμβάνει επιπλέον ορισμένες από τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, οι
ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 29, 30,
31 και 40 .

3.
Για τα εισαγόμενα προϊόντα , εκτός των οίνων που
αναφέρονται στα άρθρα 25 και 26, η περιγραφή στα εμπορικά
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο γ), περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ενδείξεις τις
αναφερόμενες στο άρθρο 32 παράγραφος 3 .

4. Τα κράτη μέλη μπορούν, για τα εισαγόμενα προϊόντα τα
οποία τίθενται σε κυκλοφορία στο έδαφός τους, να αποδέ
χονται ότι η αναγραφή των ενδείξεων που αναφέρονται στα
άρθρα 25 , 26 και 27 στα εμπορικά έγγραφα γίνεται με τη
βοήθεια κώδικα. O κώδικας αυτός πρέπει να είναι τέτοιας
μορφής, ώστε να επιτρέπει στον επιφορτισμένο με τον έλεγχο
οργανισμό να αναγνωρίζει ταχέως την περιγραφή του σχετι
κού προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Άρθρο 36
1 . O παρών τίτλος θεσπίζει τους γενικούς κανόνες τους
σχετικούς με τους υποδοχείς, τη σήμανση με ετικέτα και τη
συσκευασία :

α) όσον αφορά στα προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας:
— των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2204,
και

— των γλευκών σταφυλιών, έστω και συμπυκνωμένων,
κατά την έννοια των σημείων 2 και 6 του παραρτήμα
τος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/ 87, που υπά
γονται στον κωδικό ΣΟ ex 2209·
β) όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών που
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 9 και
10 της συνθήκης:
— των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ 2204,
— των γλευκών σταφυλιών, κατά την έννοια του σημείου
2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ . 822/87 , που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2009 ,
και

— των συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών , κατά
την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2391 /89, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 2009 .

Εντούτοις o τίτλος αυτός δεν φαρμόζεται:
— στα vins de liqueur, στους αφρώδεις οίνους, στους αεριού
χους αφρώδεις οίνους, στους ημιαφρώδεις οίνους και
στους αεριούχους ημιαφρώδεις οίνους που αναφέρονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87,
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αφρώδεις οίνοι
ποιότητας, καθώς και οι αφρώδεις οίνοι, τα vins de liqueur
και οι ημιαφρώδεις οίνοι ποιότητας που παράγονται στις
καθορισμένες περιοχές,
— στους αφρώδεις οίνους, στους αεριούχους αφρώδεις
οίνους, στους ημιαφρώδεις οίνους και στους αεριούχους
ημιαφρώδεις οίνους που αναφέρονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 2391 /89 .
2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρ
μόζονται στα αποθηκευμένα προϊόντα που προορίζονται για
πώληση και στα προϊόντα που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία.
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Άρθρο 37
1 . Τα προϊόντα που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο,
μπορούν να αποθηκευθούν ή να μεταφερθούν μόνο σε υποδο
χείς:
α) εσωτερικά καθαρούς·

β) χωρίς επίδραση επιβλαβή για την οσμή , τη γεύση ή τη
σύσταση του εν λόγω προϊόντος·
γ) κατασκευασμένους ή επενδεδυμένους εσωτερικά , με υλι
κά για τα οποία επιτρέπεται να έλθουν σε επαφή με
προϊόντα διατροφής*
δ) προοριζόμενους για αποθήκευση ή για μεταφορά προϊό
ντων διατροφής.

2. H χρησιμοποίηση των δοχείων μπορεί να υπόκειται σε
ορισμένους όρους που πρέπει να καθορισθούν, εξασφαλίζο
ντας κυρίως :
α) τη διατήρηση των οργανοληπτικών χαρακτήρων και της
σύστασης των προϊόντων, ή
β) τη διάκριση της ποιότητας και της καταγωγής των
προϊόντων.
3 . Τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την εναποθήκευση
των προϊόντων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο, σημει
ώνονται με ανεξίτηλη γραφή , έτσι ώστε o επιφορτισμένος με
τον έλεγχο οργανισμός να μπορεί να αναγνωρίζει ταχέως το
περιεχόμενό τους, με τη βοήθεια των σχετικών βιβλίων ή
εγγράφων.
Εντούτοις για τα δοχεία ονομαστικού όγκου 60 λίτρων ή
λιγότερο, τα οποία είναι γεμάτα με το ίδιο προϊόν και
τοποθετημένα στην ίδια παρτίδα, η σήμανση των υποδοχέων
μπορεί να αντικατασταθεί με τη σήμανση ολόκληρης της
παρτίδας, εφόσον η παρτίδα αυτή είναι σαφώς διαχωρισμένη
από τις λοιπές.
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— που αναφέρονται στον κατασκευαστή ή στον όγκο του
δοχείου και τα οποία είναι γραμμένα απευθείας κατά
τρόπο ανεξίτηλο επάνω σ' αυτό,
— που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εμφιάλωσης και
διευκρινίζονται σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που
πρέπει να καθορισθούν,
— που χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται το προϊόν με
τη βοήθεια κωδικού αριθμού ή/και συμβόλου που μπορεί
να διαβάζεται από μηχανή ,
— που αναφέρονται στην τιμή του εν λόγω προϊόντος,
— που προβλέπονται από τις διατάξεις των κρατών μελών

τις σχετικές με τον ποσοτικό ή ποιοτικό έλεγχο των
προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε συστηματική και
επίσημη εξέταση .
2.
Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, από τη στιγμή
που το προϊόν τίθεται σε κυκλοφορία σε δοχείο ονομαστικού
όγκου 60 λίτρων ή λιγότερο, το δοχείο πρέπει να φέρει
ετικέτα. Αυτή η σήμανση με ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού " το ίδιο απαιτείται
για τα δοχεία ονομαστικού όγκου ανώτερου από 60 λίτρα,
όταν φέρουν ετικέτες.

3 . H σήμανση με ετικέτα γίνεται σύμφωνα με όρους που
πρέπει να καθορισθούν.

Οι όροι αυτοί, οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιούνται
αναλόγως με τα προϊόντα, αφορούν κυρίως:
α) την τοποθέτηση ετικετών σε υποδοχείς
β) την ελάχιστη διάσταση των ετικετών

γ) τη διάταξη επί των ετικετών στοιχείων περιγραφής·

4.
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί ότι στα δοχεία τα χρησι
μοποιούμενα για μεταφορά, κυρίως βυτιοφόρα αυτοκίνητα,
βυτιοφόρα βαγόνια και δεξαμενόπλοια, αναγράφονται σε
σημείο εμφανές και με γραφή ανεξίτηλη :

δ) το μέγεθος των στοιχείων που αναγράφονται στις ετι
κέτες·

α) ένδειξη ότι αυτά τα δοχεία είναι αποδεκτά για τη
μεταφορά ποτών και προϊόντων διατροφής, και

στ) τη γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι ετικέτες, εφόσον
αυτή δεν ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.

ε) τη χρησιμοποίηση σημείων, απεικονίσεων ή σημάτων

β) ειδικές προδιαγραφές καθαρισμού .

Άρθρο 39

Άρθρο 38
1.
Για τους σκοπούς των τίτλων I και II , ως «σήμανση με
ετικέτα» νοείται το σύνολο των περιγραφών και λοιπών
ενδείξεων, σημείων, απεικονίσεων ή σημάτων που χαρακτη
ρίζουν το προϊόν και εμφαίνονται στο ίδιο το δοχείο, συμπε
ριλαμβανομένου του πώματός του, ή στα προσαρτημένα στο
δοχείο αντικείμενα .

Δεν αποτελούν μέρος της σήμανσης με ετικέτα οι ενδείξεις,
σημεία ή άλλα σήματα :
— που προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις των
κρατών μελών,

1.
Για τους σκοπούς των τίτλων Γ και II , ως « συσκευα
σία» νοούνται τα περιτυλίγματα προστασίας, όπως χάρτης
επικάλυψης κάθε είδους, χαρτόνια και κιβώτια , που χρησι
μοποιούνται για τη μεταφορά ενός ή περισσοτέρων υποδο
χέων .

2. Εκτός των ενδείξεων που είναι απαραίτητες για την
αποστολή ή αναγράφονται στις συσκευασίες που έγιναν
στους λιανοπωλητές παρουσία του αγοραστού , τα μέσα
συσκευασίας δεν μπορούν να φέρουν ενδείξεις σχετικές με το
συσκευασμένο προϊόν που δεν είναι σύμφωνες με τα άρθρα 2,
11 , 20, 25 , 26 και 27 .
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ΤΙΤΛΟΣ III
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40

α) όσον αφορα :

— τους επιτραπέζιους οίνους, περιλαμβάνουν το όνομα
1 . H περιγραφή και η παρουσίαση των προϊόντων που
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και κάθε
διαφήμιση σχετική με τα εν λόγω προϊόντα δεν πρέπει να είναι
λανθασμένες ούτε να δημιουργούν συγχύσεις ή να παραπλα
νούν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται, ιδίως όσον
αφορά :

— τις ενδείξεις των άρθρων 2, 1 1 , 20, 25 , 26 και 27· η διάταξη
αυτή εφαρμόζεται ακόμα και όταν οι ενδείξεις αυτές
χρησιμοποιούνται σε μετάφραση ή όταν παραπέμπουν
στην πραγματική προέλευση ή ακόμα όταν συνοδεύονται
από ενδείξεις όπως «είδος», «τύπος», « μέθοδος», «απο
μίμηση», «σήμα» ή άλλες παρόμοιες ενδείξεις,
— τις ιδιότητες των προϊόντων, όπως π . χ. τη φύση , τη
σύνθεση , τον αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο, το χρώμα, την
καταγωγή ή την προέλευση , την ποιότητα, την ποικιλία
της αμπέλου, το έτος τρύγου ή τον ονομαστικό όγκο των
δοχείων,
— την ταυτότητα και την ιδιότητα των φυσικών ή νομικών
προσώπων ή ομάδας προσώπων που συμμετέχουν ή έχουν
συμμετάσχει στην παρασκευή ή στο εμπορικό κύκλωμα
του προϊόντος, κυρίως του εμφιαλωτή .
2. Όταν η περιγραφή , η παρουσίαση και η διαφήμιση που
αφορούν τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στον παρόντα
κανονισμό συμπληρώνονται με σήματα, τα σήματα αυτά δεν
επιτρέπεται να περιέχουν λέξεις, τμήματα λέξεων, σημεία ή
απεικονίσεις:

α) ικανά να επιφέρουν σύγχυση ή να παραπλανήσουν τα
πρόσωπα στα οποία απευθύνονται κατά την έννοια της
παραγράφου 1 , ή
β) που ενδέχεται:

— να εκληφθούν από τα πρόσωπα προς τα οποία
απευθύνονται είτε ως σύνολο είτε ως τμήμα της
περιγραφής επιτραπέζιου οίνου, v.q.p.r.d. ή εισαγόμε
νου οίνου , η περιγραφή του οποίου ρυθμίζεται από
κοινοτικές διατάξεις, ή να εκληφθούν ως περιγραφή
άλλου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 36 παράγρα
φος 1 πρώτο εδάφιο , ή
— να ταυτίζονται με την περιγραφή ενός τέτοιου προϊο
ντος, χωρίς όμως για τα προϊόντα τα οποία χρησιμο
ποιούνται για την παρασκευή των τελικών προϊόντων
που αναφέρονται παραπάνω , να είναι επιτρεπτό να
γίνεται τέτοια περιγραφή ή παρουσίαση .
Εξάλλου για την περιγραφή ενός επιτραπέζιου οίνου,
v.q.p.r.d . ή ενός εισαγόμενου οίνου δεν δύνανται να χρησι
μοποιηθούν κατά τη σήμανση με ετικέτα σήματα που προ
βάλλουν λέξεις, τμήματα λέξεων, σημεία ή απεικονίσεις
που :

ενός v.q.p.r.d .,

— τους v.q.p.r.d., περιλαμβάνουν το όνομα ενός επιτρα
πέζιου οίνου,
— τους εισαγόμενους οίνους, περιλαμβάνουν το όνομα
ενός επιτραπέζιου οίνου ή ενός v.q.p.r.d.·
β) όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους, τους περιγραφό
μενους κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 παράγραφοι 2 και 3
του κανονισμού (ÈOK) αριθ . 822/87, τους v.q.p.r.d. ή
τους εισαγόμενους οίνους, περιέχουν εσφαλμένες ενδεί
ξεις, κυρίως όσον αφορά στη γεωγραφική προέλευση ,
στην ποικιλία αμπέλου , στο έτος του τρύγου ή σε ένδειξη
αναφερόμενη σε ανώτερη ποιότητα·
γ) όσον αφορά τους επιτραπέζιους οίνους εκτός από εκεί
νους οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο β), περιέχουν
ενδείξεις σχετικές με τη γεωγραφική προέλευση , με την
ποικιλία αμπέλου, με το έτος συγκομιδής ή με την ένδειξη
ανώτερης ποιότητας·

δ) όσον αφορά τους εισαγόμενους οίνους, προκαλούν
σύγχυση με την περιγραφή επιτραπέζιου οίνου v.q.p.r.d. ή
εισαγόμενου οίνου , περιλαμβανομένου στον κατάλογο
που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 .
3 . Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β), o κάτοχος καταχωρημένου σήματος για οίνο ή
γλεύκος σταφυλιών το οποίο συμπίπτει:
— με το όνομα γεωγραφικής ενότητας μικρότερης από
καθορισμένη περιοχή , το οποίο χρησιμοποιείται για την
περιγραφή ενός v.q.p.r.d ., ή
— με το όνομα γεωγραφικής ενότητας που χρησιμοποιείται
για την περιγραφή ενός επιτραπέζιου οίνου από τους
αναφερόμενους στο άρθρο 72 παράγραφος 2 του κανονισ
μού (ΕΟΚ) αριθ . 822/87 , ή
— με το όνομα εισαγόμενου οίνου περιγραφόμενου με τη
βοήθεια γεωγραφικής ένδειξης, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 26 παράγραφος 1 ,
μπορεί, έστω και αν, δυνάμει της παραγράφου 2 πρώτο
εδάφιο, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ονομασία
αυτή , να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002, υπό τον όρο ότι το σήμα
αυτό :

α) καταχωρήθηκε το αργότερο μέχρι τις 3 1 Δεκεμβρίου 1985
από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους σύμφωνα με
το δίκαιο που ίσχυε κατά τη στιγμή αυτής της καταχώ
ρησης, και

β) χρησιμοποιήθηκε πράγματι και συνεχώς από την κατα
χώρησή του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986 ή , εάν η
καταχώρησή του έγινε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1984,
από την τελευταία αυτή ημερομηνία τουλάχιστον.
Δεν μπορεί να γίνει επίκληση των σημάτων που πληρούν τις
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου κατά της χρήσης ονομά
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των γεωγραφικων ενοτήτων τα οποία χρησιμοποιούνται για
την περιγραφή ενός v.q.p.r.d . ή ενός επιτραπέζιου οίνου.

Το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, αποφα
σίζει με ειδική πλειοψηφία , πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2002,
αν θα παρατείνει την προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.
4. . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα σήμα
τα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 3 κάθε φορά που
αυτά τους γνωστοποιούνται.
H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα των
κρατών μελών που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο της
τήρησης των κοινοτικών διατάξεων στον αμπελοοινικό το
μέα .

Άρθρο 41

Αν παρίσταται ανάγκη , μπορεί να θεσπιστούν κανόνες για τη
χρησιμοποίηση των αριθμών ελέγχου που αναφέρονται στο
άρθρο 1 1 παράγραφος 2.
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Άρθρο 43

1.

H ονομασία :

α) «οίνος», επιφυλάσσεται μόνο για τα προϊόντα που
ανταποκρίνονται στον ορισμό που αναφέρεται στο ση
μείο 10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ . 822/87·
β) «επιτραπέζιος οίνος», επιφυλάσσεται μόνο για τα προϊ
όντα που ανταποκρίνονται στον ορισμό που αναφέρεται
στο σημείο 13 του ιδίου παραρτήματος.
2 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων εναρμονίσεως των
νομοθεσιών, η παράγραφος 1 δεν θίγει εντούτοις τη δυνατό
τητα των κρατών μελών να αποδέχονται:
— τη χρησιμοποίηση της λέξης «οίνος», συνοδευόμενης από
το όνομα οπώρας και με μορφή σύνθετης ονομασίας, για
την περιγραφή προϊόντων παραγομένων από τη ζύμωση
άλλων οπωρών εκτός από τα σταφύλια,

— άλλες σύνθετες ονομασίες που περιλαμβάνουν τη λέξη
«οίνος».

Άρθρο 42

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων που
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες για το
θέμα αυτό αρχές μπορούν, τηρώντας τους γενικούς διαδι
καστικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους, να απαιτούν από
τον εμφιαλωτή ή από πρόσωπο που συμμετέχει στο εμπορικό
κύκλωμα και του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται είτε στην
περιγραφή είτε στην παρουσίαση αυτών των προϊόντων, να
αποδεικνύουν το ακριβές των ενδείξεων που χρησιμοποιού
νται για την περιγραφή ή την παρουσίαση και αφορούν τη
φύση , την ταυτότητα , την ποιότητα , τη σύνθεση , την κατα
γωγή ή την προέλευση του εν λόγω προϊόντος ή των προϊό
ντων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή τους .
Όταν το αίτημα αυτό προέρχεται:

— από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκατάστα
σης του εμφιαλωτή ή του προσώπου που συμμετέχει στο
εμπορικό κύκλωμα, του οποίου το όνομα περιλαμβάνεται
είτε στην περιγραφή είτε στην παρουσίαση αυτών των
προϊόντων, η αρμόδια αρχή απαιτεί την απόδειξη απευ
θείας από αυτόν,

— από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, η υπηρεσία
αυτή , στα πλαίσια της άμεσης συνεργασίας τους παρέχει
στην αρμόδια υπηρεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστη
μένος o εμφιαλωτής ή το πρόσωπο που συμμετέχει στο
εμπορικό κύκλωμα, του οποίου το όνομα αναφέρεται είτε
στην περιγραφή είτε στην παρουσίαση των προϊόντων
αυτών, όλα τα χρήσιμα στοιχεία τα οποία επιτρέπουν σ'
αυτή τη δεύτερη αρχή να απαιτήσει την εν λόγω απόδειξη *
η αιτούσα αρχή ενημερώνεται για τη συνέχεια που δίνεται
στο αίτημά της.

Εάν οι αρμόδιες αρχές κρίνουν οτι δεν αποδεικνύεται το
ακριβές των ενδείξεων, οι εν λόγω ενδείξεις θεωρείται ότι δεν
είναι σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό .

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης αυτών των σύνθετων ονομα
σιών, πρέπει να αποκλείεται κάθε σύγχυση με τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .
Άρθρο 44

1 . Απαγορεύεται ειτε η κατοχή με σκοπό την πώληση είτε η
θέση σε κυκλοφορία στην Κοινότητα είτε η εξαγωγή των
προϊόντων των οποίων η περιγραφή ή η παρουσίαση δεν
πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή τις λεπτο
μέρειες εφαρμογής του.

Εντούτοις οσον αφορά τα προϊόντα που προορίζονται για

εξαγωγή , παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού είναι δυνατόν :

— να επιτραπούν από τα κράτη μέλη , εφόσον το απαιτεί η
νομοθεσία της τρίτης χώρας εισαγωγής,

— να προβλέπονται από λεπτομέρειες εφαρμογής στις
περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την πρώτη περί
πτωση .

2 . Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το
προϊόν του οποίου η περιγραφή ή η παρουσίαση δεν είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 , λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα για την επιβολή κυρώσεων ως προς τις
παραβάσεις που διαπράττονται ανάλογα με τη σοβαρότητά
τους .

Το κράτος μέλος μπορεί όμως να επιτρέπει την κατοχή του εν
λόγω προϊόντος με σκοπό την πώληση , τη θέση σε κυκλοφο
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ρία στην Κοινότητα ή την εξαγωγή, εφόσον η περιγραφή ή η

παρουσίαση του προϊόντος είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις
που αναφέρονται στην παράγραφος 1 .

Αριθ. L 232/37

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρού
νται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβά
ζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτή
ματος .

Άρθρο 46

Άρθρο 45

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Σεπτεμβρίου
1.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 355 /79 καταργείται.

1989.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1989.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
H. NALLET

Αριθ. L 232/38
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΏΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 355/79

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Αρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2α

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 40

Άρθρο 9

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 12 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 12 παράγραφος 5

Άρθρο 14

Άρθρο 13

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16

Άρθρο 18

Άρθρο 40

Άρθρο 19

Άρθρο 17

Άρθρο 20

Άρθρο 18

Άρθρο 21

Άρθρο 19

Άρθρο 22

Άρθρο 20

Άρθρο 23

Άρθρο 21

Άρθρο 24

Άρθρο 22

Άρθρο 25

Άρθρο 23

Άρθρο 26

Άρθρο 24

Άρθρο 27

Άρθρο 25

Άρθρο 28

Άρθρο 26

Άρθρο 29

Άρθρο 27

Άρθρο 30 παράγραφος 1

Άρθρο 28 παράγραφος 1
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 355/79

Παρών κανονισμός

Άρθρο 30 παράγραφος 2

Άρθρο 28 παράγραφος 2

Άρθρο 30 παράγραφος 3

Άρθρο 28 παράγραφος 3

Άρθρο 30 παράγραφος 5

Άρθρο 28 παράγραφος 4

Άρθρο 30 παράγραφος 6

Άρθρο 28 παράγραφος 5

Άρθρο 30 παράγραφος 7

Άρθρο 28 παράγραφος 6

Άρθρο 30 παράγραφος 8

Άρθρο 28 παράγραφος 7

Άρθρο 30 παράγραφος 9

Άρθρο 28 παράγραφος 8

Άρθρο 31

Άρθρο 29

Άρθρο 32

Άρθρο 30

Άρθρο 33

Άρθρο 31

Άρθρο 34

Άρθρο 40

Άρθρο 35

Άρθρο 32

Άρθρο 36

Άρθρο 33

Άρθρο 37

Άρθρο 34

Άρθρο 38

Άρθρο 35

Άρθρο 39

Άρθρο 36

Άρθρο 40

Άρθρο 37

Άρθρο 41

Άρθρο 38

Άρθρο 42

Άρθρο 39

Άρθρο 43

Άρθρο 40

Άρθρο 44

Άρθρο 41

Άρθρο 44α

Άρθρο 42

Άρθρο 45

Άρθρο 43

Άρθρο 46

Άρθρο 44

Άρθρο 47

-

Άρθρο 48

Άρθρο 45

Άρθρο 49

Άρθρο 46

Αριθ. L 232/39

