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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 2389 / 89 VAN DE RAAD

van 24 juli 1989

betreffende de algemene voorschriften inzake de indeling van de wijnstokrassen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG) nr . 822 / 87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
( EEG ) nr . 1236 / 89 (2 ), inzonderheid op artikel 13 , lid 1 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat, ingevolge het grote aantal opeenvolgende
codificaties in de communautaire regelgeving voor de wijn
sector, Verordening ( EEG ) nr. 347 / 79 van de Raad van
5 februari 1979 betreffende de algemene voorschriften inza
ke de indeling yan de wijnstokrassen ( 3 ), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG ) nr . 3805 / 85 ( 4 ), duidelijkheidshalve
dient te worden gecodificeerd onder aanpassing van de
daarin voorkomende verwijzingen ;
Overwegende dat in artikel 13 , lid 1 , van Verordening
(EEG ) nr. 822 / 87 is bepaald dat de Raad de algemene
voorschriften vaststelt betreffende de indeling van de wijn
stoksoorten die in de Gemeenschap mogen worden geteeld ;
dat deze voorschriften met name de indeling dienen te

behelzen, per administratieve eenheid of per deel van een
administratieve eenheid , in aanbevolen, toegestane en voor
lopig toegestane wijnstoksoorten;

mousserende kwaliteitswijn , kwaliteitslikeurwijn en kwali
teitsparelwijn voortgebracht in een bepaald gebied, alsmede
mousserende wijn, mousserende kwaliteitswijn, likeurwijn ,
parelwijn, wijn uit gedistilleerde dranken , druivesap en
rozijnen en krenten ;

Overwegende dat bij de indeling de wijnstokrassen dienen te
worden onderscheiden naar het gebruik van de daaruit
verkregen druiven ; dat bij de indeling volgens de administra
tieve eenheden rekening dient te worden gehouden met de
bijzondere produktieomstandigheden ;
Overwegende dat de omstandigheid dat druiven van een
bepaald wijnstokras soms ook worden gebruikt voor andere
doeleinden dan die, welke zijn aangegeven in de indeling van
het wijnstokras waarvan zij afkomstig zijn , en met name dat
de vruchten van een ras dat tafeldruiven oplevert, voor de
bereiding van wijn worden gebruikt , evenwel niet mag
beletten dat dit ras wordt ingedeeld naar het gebruik dat
daarvan hoofdzakelijk wordt gemaakt ;

Overwegende dat de identificatie van de in de Gemeenschap
geteelde wijnstokrassen absoluut noodzakelijk is voor de
controle op de inachtneming van de communautaire en de
nationale bepalingen inzake de teelt van wijnstokrassen ; dat
daarom alleen die wijnstokrassen in de indeling mogen
worden opgenomen waarvan het teeltmateriaal in ten minste
één Lid-Staat overeenkomstig de communautaire voorschrif
ten voor goedkeuring of voor controle als standaardteeltma
teriaal is toegelaten ;

Overwegende dat een dergelijke indeling bijzonder geschikt
is om de wijnbouwers in de Gemeenschap tot kwaliteitspro
duktie te brengen door hen te leiden in de keuze van hun
wijnstokkenbestand ; dat de indeling van de wijnstokrassen
volgens de kwaliteit van de wijn die zij opleveren , een
aansporing kan vormen voor het aanplanten van rassen die
wijnen opleveren waarvan de goede kwaliteit wordt erkend
en waarnaar de vraag op de markt vrij stabiel is of toeneemt ;
dat op deze wijze een indeling van dé wijnstokrassen op lange
termijn ertoe bijdraagt dat de vorming van structurele
overschotten op de wijnmarkt wordt voorkomen ; dat het
gebruik van druiven die afkomstig zijn van in te delen rassen
kan worden onderscheiden volgens de categorie van het
daaruit verkregen produkt , zoals tafelwijn , in een bepaald
gebied voortgebrachte kwaliteitswijn , met inbegrip van

Overwegende dat van de wijndruiven opleverende rassen die
thans in de Gemeenschap voor de produktie van wijn ,
bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie worden
verbouwd, de door kruising van verschillende wijnstokras
sen verkregen wijnstokrassen geen volledige voldoening
hebben geschonken ; dat zij derhalve niet bij de aanbevolen
wijnstokrassen dienen te worden ingedeeld; dat het niet
billijk is , de wijndruiven opleverende rassen die na 19 juli
1970 door kruising van verschillende wijnstokrassen worden
verkregen en waarvan de geschiktheid voor de teelt bevredi
gend wordt bevonden , bij voorbaat van indeling in de
aanbevolen rassen uit te sluiten; dat het evenwel wenselijk is
geen onderscheid naar afstamming te maken , indien de
rassen die wijndruiven opleveren als toegestane of voorlopig
toegestane wijnstokrassen moeten worden ingedeeld ;

(>)
(2)
(3)
(4)

Overwegende dat er, aangezien tafeldruiven soms ook voor
de bereiding van wijn worden gebruikt, aanleiding bestaat
om de indeling uit te breiden tot de wijnstokrassen die zijn
toegelaten in het kader van de gemeenschappelijke kwali

PB
PB
PB
PB

nr.
nr.
nr.
nr .

L
L
L
L

84 van 27 . 3 . 1987 , blz . 1 .
128 van 11 . 5 . 1989 , blz . 31 .
54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 75 .
367 van 31 . 12 . 1985 , blz . 39 .
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teitsnormen voor tafeldruiven vastgesteld bij Verordening
nr. 58 van de Commissie met betrekking tot de vaststelling
van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen voor de produk
ten van bijlage I B van Verordening nr. 23 houdende de
geleidelijke totstandbrenging van een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector groenten en fruit 0 ),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 920 / 89 (2 );
dat de geschiktheid van deze rassen voor het normaal gebruik
ervan voor hun indeling bepalend is ;

zijn van kruisingen tussen verschillende wijnstokrassen , die
in de Gemeenschap mogen worden geteeld en die voor de
produktie van druiven of van .vegetatief teeltmateriaal voor
wijnstokken zijn bestemd.

Overwegende dat het dienstig is, aangezien verschillende
namen worden gebruikt om een zelfde wijnstokras aan te
duiden , in het kader van de indeling een lijst met de bekende ,
in de handel gebruikte synoniemen op te stellen ; dat
bovendien een lijst van homoniemen nuttig kan zijn in
gevallen waarin een zelfde naam wordt gebruikt om verschil
lende wijnstokrassen aan te duiden;
Overwegende dat de ervaring heeft uitgewezen dat het
noodzakelijk is te voorzien in de mogelijkheid om de indeling
van de wijnstokrassen te wijzigen door toevoeging van een
ras aan de categorieën van aanbevolen , toegestane en
voorlopig toegestane wijnstokrassen ; dat voor een dergelijke
toevoeging aan de indeling in sommige gevallen, en met name
voor nieuwe rassen , dient te worden bepaald dat de geschikt
heid van het ras voor de teelt zal worden vastgesteld op grond
van de gegevens die door de betrokken Lid-Staat tijdens het
onderzoek door middel van teeltproeven werden verkregen;
dat het eveneens noodzakelijk is gebleken de mogelijkheid te
openen wijnstokrassen waarvan de teelt geen volledige
voldoening schenkt, in een lagere categorie in te delen; dat
voor de categorie van toegestane wijnstokrassen , de op
31 mei 1974 niet in de indeling voorkomende wijnstokrassen
na onderzoek van de geschiktheid ervan voor de teelt slechts
voorlopig dienen te worden toegelaten en dat na een bepaalde
observatieperiode over de indeling van het betrokken wijn
stokras een definitieve beslissing dient te worden geno

gebruik van de daaruit verkregen druiven.

men ;

Overwegende dat de voorwaarden voor de indeling van een
wijnstokras uit de categorie van toegestane rassen in de
hogere categorie van aanbevolen wijnstokrassen, alsmede de
voorwaarden voor indeling in een lagere categorie , nader
moeten worden omschreven;

Artikel 2

1.
2.

De wijnstokrassen worden ingedeeld naar het normale
In deze verordening wordt verstaan onder:

a) ras dat wijndruiven oplevert: een wijnstokras dat nor
maal wordt geteeld voor de produktie van verse druiven,
bestemd voor de bereiding van wijn voor rechtstreekse
menselijke consumptie ;

b) ras dat tafeldruiven oplevert: een wijnstokras dat is
toegelaten in het kader van de uit hoofde van Verorde
ning (EEG) nr. 1035 / 72 van de Raad van 18 mei 1972
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten
in de sector groenten en fruit ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening ( EEG ) nr. 1119 / 89 (4 ), vastgestelde ge
meenschappelijke kwaliteitsnormen voor tafeldruiven en
dat normaal wordt geteeld voor de produktie van
druiven die zijn bestemd om vers te worden geconsu
meerd ;

c) ras dat druiven oplevert voor bijzonder gebruik: een
wijnstokras dat normaal wordt geteeld voor ander
gebruik dan bedoeld onder a) en b ), zoals:
— bereiding van gedistilleerde dranken uit wijn ,
— bereiding van druivesap ,
— produktie van druiven die normaal worden gebruikt
in de conservenindustrie,

— produktie van
gedroogd ;

druiven

die

moeten

worden

d) ras, bestemd voor veredeling: een wijnstokras dat voor
de produktie van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstok
ken wordt geteeld en de delen van de plant onder de
grond levert.

Overwegende dat voor een als toegestaan wijnstokras inge
deeld ras dat in de hogere categorie van aanbevolen wijn
stokrassen wordt ingedeeld voor dezelfde administratieve
eenheid , de geschiktheid voor de teelt niet behoeft te worden
onderzocht, daar zij reeds bekend is op grond van de ervaring
en op grond van de door de betrokken Lid-Staat verzamèlde

1.
De wijndruivenrassen en de tafeldruivenrassen worden
afzonderlijk ingedeeld voor elk der volgende administratieve

gegevens ;

eenheden of delen van administratieve eenheden :

Overwegende dat het voor controledoeleinden wenselijk is
wijnstokrassen die voor veredeling zijn bestemd , in de
indeling op te nemen; dat, gezien het beperkte aantal ervan ,
deze rassen, alsmede die welke druiven voor bijzonder
gebruik opleveren , voor het gehele grondgebied van de
Gemeenschap kunnen worden ingedeeld,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Artikel 3

— het Regierungsbezirk voor Duitsland ,
— het departement voor Frankrijk,
— de provincie voor Italië ,
— de nomos voor Griekenland ,

— de provincie en het gebied voor Spanje ,
— het gebied voor Portugal ,

De indeling van de wijnstokrassen omvat alle wijnstokrassen
van het geslacht Vitis , met inbegrip van die welke afkomstig

— het gehele nationale grondgebied voor de overige Lid

(») PB nr. 56 van 7 . 7 . 1962 , blz . 1606 / 62 .
( 2 ) PB nr. L 97 van 11 . 4 . 1989 , blz . 19 .

( 3 ) PB nr. L 118 van 20 . 5 . 1972 , blz . 1 .
( 4 ) PB nr . L 118 van 29 . 4 . 1989 , blz . 12 .

Staten .

2.
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De rassen die druiven voor bij zonder gebruik opleveren

en de voor veredeling bestemde rassen worden voor het

gehele grondgebied van de Gemeenschap ingedeeld. Öp
verzoek van een Lid-Staat kan evenwel een deel of het geheel
van deze rassen voor een of meer administratieve eenheden

van deze Lid-Staat worden ingedeeld.

— van kruisingen van verschillende wijnstokrassen
stammen, waarvan de geschiktheid voor de teelt na
19 juli 1970 overeenkomstig artikel 12 bevredigend
wordt bevonden,

en die normaal wijn van erkend goede kwaliteit opleve
ren ,

Een ras dat wijndruiven oplevert, kan in verschillende

b ) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de rassen die
normaal een behoorlijke en goed verkoopbare wijn
opleveren , waarvan de kwaliteit redelijk is , maar toch
minder goed dan die van onder a) bedoelde wijn;

administratieve eenheden of delen van administratieve een

c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstokrassen , de

Artikel 4

1.

heden worden ingedeeld.

rassen

2.
Een ras kan bij uitzondering zowel bij de rassen die
tafeldruiven opleveren als bij de rassen die wijndruiven
opleveren worden ingedeeld .
3.
Een ras kan op verschillende wijze worden ingedeeld ,
naar gelang het wordt gebruikt voor de vervaardiging:
— van tafelwijn,

— van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn ,
met inbegrip van mousserende kwaliteitswijn , kwaliteits
likeurwijn en kwaliteitsparelwijn , voortgebracht in een
bepaald gebied ,
— van mousserende wijn , mousserende kwaliteitswijn ,
likeurwijn of parelwijn , andere dan die bedoeld in het
tweede streepje ,

— van uit wijn gedistilleerde dranken ,
— van druivesap ,
— van rozijnen en krenten.

Artikel 5

1.

Per administratieve eenheid of deel van een administra

tieve eenheid, alsmede, in voorkomend geval , voor het
grondgebied van de Gemeenschap , worden de wijnstokras
sen ingedeeld in een van de volgende categorieën: aanbevolen
wijnstokrassen, toegestane wijnstokrassen en voorlopig toe
gestane wijnstokrassen .

— die niet voldoen aan de onder a ) en b) bedoelde
criteria , maar die voor de betrokken administratieve
eenheid of het betrokken deel van een administratieve

eenheid toch een zeker economisch belang vertegen
woordigen, of
— die teeltgebreken vertonen.

2.
De beoordeling van de kwaliteit geschiedt in voorko
mend geval aan de hand van de resultaten van het onderzoek
naar de geschiktheid van de betreffende wijnstokrassen voor
de teelt, alsmede van de resultaten van het analytische en het
organoleptische onderzoek van de betreffende wijnen .
Artikel 7

Wat de rassen die tafeldruiven opleveren betreft:
a ) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de rassen die
worden geteeld voor de produktie van tafeldruiven
waarnaar een grote vraag op de markt bestaat;

b ) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de rassen:
— die druiven opleveren waarvan de kwaliteit redelijk
is, maar toch minder goed dan die van de onder a)
bedoelde druiven, of
— die teeltgebreken vertonen;

c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstokrassen de
rassen :

— waarvan het wenselijk is de druiven van de markt te
verwijderen wegens onvoldoende kwaliteit ervan ,
of

2.
In de indeling worden slechts die wijnstokrassen
opgenomen waarvan het teeltmateriaal in ten minste één
Lid-Staat volgens de voorschriften van Richtlijn 68 / 193 /
EEG van de Raad van 9 april 1968 betreffende het in de
handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstok
ken ( ! ), voor goedkeuring of voor controle als standaardma
teriaal is toegelaten .

Artikel 6

1.

Wat de rassen die wijndruiven opleveren betreft: :

a) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de rassen
die

— momenteel in de Gemeenschap worden geteeld en die
tot de soort Vitis vinifera (L. ), behoren , of
(») PB nr. L 93 van 17 . 4 . 1968 , blz . 15 .

— die ernstige teeltgebreken vertonen .
Artikel 8

1.
Wat de rassen die druiven voor speciaal gebruik
opleveren betreft :
a ) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de rassen die
behoren tot de soort Vitis vinifera ( L. ) of die van
kruisingen van verschillende wijnstokrassen stammen ,
voor zover zij normaal voor dat gebruik bijzonder
geschikt zijn;
b ) behoren tot de toegestane wijnstokrassen de rassen :
— waarvan produkten wordeh verkregen waarvan de
kwaliteit redelijk is, maar toch minder goed dan die
van de produkten verkregen van de wijnstökrassen
bedoeld onder a), of
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— waarvan de druiven in vergelijking met de onder a )
bedoelde wijnstokrassen voor bovenbedoeld gebruik
onvoldoende geschikt zijn ;

— voor de rassen bestemd voor veredeling, op voor
waarde dat het betrokken ras op zijn geschiktheid
voor de teelt is onderzocht en indien de geschiktheid
voor de teelt als bevredigend is erkend;

c) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstokrassen de
rassen :

— die niet voldoen aan de onder a ) en b ) bedoelde
criteria , maar die voor het grondgebied van de
Gemeenschap , dan wel voor de betrokken admini
stratieve eenheid of eenheden toch een zeker econo

misch belang vertegenwoordigen, of
— die teeltgebreken vertonen.

2.
De beoordeling van de kwaliteit geschiedt in voorko
mend geval aan de hand van de resultaten van het onderzoek
naar de geschiktheid van de desbetreffende wijnstokrassen
voor de teelt, alsmede van de resultaten van het analytische
en het organoleptische onderzoek van de desbetreffende
eindprodukten .
Artikel 9

Wat de voor veredeling bestemde rassen betreft:
a ) behoren tot de aanbevolen wijnstokrassen de rassen die
worden geteeld met het oog op het verkrijgen van
teeltmateriaal voor wijnstokken en waarvan uit ervaring
is gebleken dat de geschiktheid ervan voor de teelt
bevredigend is ;
b ) behoren tot de voorlopig toegestane wijnstokrassen de
rassen die voor de teelt onvoldoende geschikt zijn.
Artikel 10
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b) wordt slechts voorlopig aan de categorie van de toege
stane wijnstokrassen toegevoegd indien dat ras op zijn
geschiktheid voor de teelt is onderzocht, en indien de
geschiktheid voor de teelt als bevredigend is erkend,
maar de resultaten van dit onderzoek nog geen definitie
ve beoordeling teri aanzien van de indeling van het
betrokken ras mogelijk maken.
2.

Een wijnstokras kan voor dezelfde administratieve

eenheid of hetzelfde deel van een administratieve eenheid of,
in voorkomend geval , voor het grondgebied van de Gemeen
schap , slechts in een andere categorie worden ingedeeld :

a) door indeling in de hogere categorie van aanbevolen
wijnstokrassen :
— voor een ras dat reeds op 31 mei 1974 behoorde tot
de categorie van toegestane wijnstokrassen voor de
administratieve eenheid of het deel daarvan waar

voor toevoeging wordt gevraagd of, in voorkomend
geval , voor het grondgebied van de Gemeenschap ;
— voor een na 31 mei 1974 aan de indeling toegevoegd
ras dat ten minste vijf jaren heeft behoord tot de
categorie van toegestane wijnstokrassen voor de
administratieve eenheid of het deel daarvan waar

voor toevoeging wordt gevraagd of, in voorkomend
geval , voor het grondgebied van de Gemeenschap ;

b) door indeling in een lagere categorie indien:
— de ervaring heeft geleerd dat het betrokken ras niet
aan de eisen voor de categorie waarin het is opgeno
men , voldoet ,
of

1.
Onverminderd artikel 5 quinquies , lid 3 , van Richtlijn
68 / 193 / EEG , wordt in het kader van de indeling een lijst
opgesteld van de synoniemen van de wijnstokrassen die in de
indeling zijn vermeld , voor zover deze synoniemen:

— de kwaliteit van de uit dat ras verkregen produkten
zulks noodzakelijk maakt ,

a) in de handel worden gebruikt voor de benaming van wijn
die van de betrokken wijnstokrassen afkomstig is en

— de met wijnstokken van het betrokken ras beplante
oppervlakte zeer gering is en verder afneemt .

b) genoegzaam bekend zijn .
2.
Eveneens mag een lijst worden opgesteld van de
homoniemen van de in lid 1 bedoelde wijnstokrassen .
Artikel 11

1.
Een wijnstokras dat voor een administratieve eenheid
of een deel daarvan of, in voorkomend geval , voor het
grondgebied van de Gemeenschap niet in de indeling voor
komt,

a) wordt slechts aan de categorieën van aanbevolen of
toegestane wijnstokrassen toegevoegd:
— voor de rassen die wijndruiven opleveren en die welke
tafeldruiven opleveren , op voorwaarde dat het
betrokken ras reeds ten minste vijf jaar in de indeling
is opgenomen voor een administratieve eenheid of
een deel van een administratieve eenheid grenzend
aan de administratieve eenheid of een deel van de

administratieve eenheid waarvoor de toelating tot de
indeling wordt overwogen ;

of

3.
Een wijnstokras wordt uit de indeling geschrapt indien
zijn geschiktheid voor de teelt onbevredigend wordt
geacht.
4.
In het in lid 1 , onder b ), bedoelde geval , wordt bij de
indeling melding gemaakt van het voorlopige karakter van de
toevoeging. Ten vroegste vijf jaar en uiterlijk zeven jaar na de
voorlopige toevoeging aan de categorie van toegestane
wijnstokrassen wordt op de grondslag van de opgedane
ervaring en rekening houdend met het krachtens artikel 12
uitgevoerde onderzoek naar de geschiktheid voor de teelt
besloten of het betrokken wijnstokras:
— definitief in de categorie van toegestane wijnstokrassen
blijft ingedeeld ,
— in de categorie van aanbevolen wijnstokrassen wordt
opgenomen ,

— in de categorie van voorlopig toegestane wijnstokrassen
wordt opgenomen ,
of

— uit de indeling wordt geschrapt .
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Indien na zeven jaar geen besluit is genomen , wordt het
betrokken ras geacht uit de indeling te zijn geschrapt .
5.
Een onderzoek naar de geschiktheid voor de teelt is niet
noodzakelijk voor de toevoeging van een toegestaan wijn
stokras aan de categorie van de aanbevolen wijnstokrassen
voor dezelfde administratieve eenheid of hetzelfde deel van

een administratieve eenheid of, naar gelang van het geval ,
voor het grondgebied van de Gemeenschap , indien de
geschiktheid voor de teelt op afdoende wijze kan worden
aangetoond .
6.
De indeling van een wijnstokras in de lagere categorie
van voorlopig toegestane wijnstokrassen brengt mede dat
vanaf de datum waarop deze wijziging van kracht wordt, het
betrokken ras niet meer mag worden aangeplant, noch geënt,
noch overgeënt .
7.
De uitvoeringsbepalingen van dit artikel , met name de
in lid 4 , eerste alinea, bedoelde besluiten, worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 83 van Verordening (EEG )

2.

De Lid-Staten kunnen evenwel afwijkingen van lid 1 ,

eerste streepje, toestaan voor de volgende doeleinden :
— onderzoek naar de geschiktheid voor de teelt van een
wijnstokras dat niet voor de betrokken administratieve
eenheid of een deel daarvan , of voor het grondgebied van
de Gemeenschap in de indeling is opgenomen ,

— wetenschappelijk onderzoek,

— selectie- of kruisingsproeven,
— produktie van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken
dat uitsluitend voor uitvoer naar derde landen is bestemd ,
onder voorwaarde van een passende controle van de
produktie .

De betrokken Lid-Staten doen de Commissie mededeling
a) van de lijst van de wijnstokrassen waarop de eerste
alinea , vierde streepje , van toepassing is , alsmede

nr . 822 / 87 .

b) van de bepalingen die zij toepassen om de controle op
deze produktie te verzekeren.
Artikel 12

1.
De geschiktheid van een wijnstokras voor de teelt
wordt geconstateerd op basis van gegevens welke door de
betrokken Lid-Staat zijn verzameld tijdens een onderzoek
door middel van teeltproeven in de betrokken administratie
ve eenheden of delen daarvan , in aangrenzende administra
tieve eenheden, dan wel , naar gelang van het geval , in de
gehele Gemeenschap .
De geschiktheid van een wijnstokras voor de teelt kan slechts
als bevredigend worden erkend, indien dit ras, in vergelijking
met de andere wijnstokrassen die voor ten minste één
administratieve eenheid of deel daarvan in de indeling zijn
opgenomen , door het geheel van de -kwaliteitskénmerken
voor de teelt , onderscheidenlijk voor de gebruiksmogelijkhe
den van de ermee geteelde druiven of het ermee voortge
brachte teeltmateriaal , een duidelijke verbetering vormt .

2.

Na raadpleging van het Comité van beheer voor wijn

kan de Commissie aan de betrokken Lid-Staat een aanvul

lend onderzoek vragen naar de geschiktheid van het betrok
ken ras voor de teelt .

3.
De in lid 1 bedoelde constatering geschiedt volgens
de procedure van artikel 83 van Verordening ( EEG)

Zij delen de Commissie elk jaar vóór 1 oktober de wijzigin
gen mede die in de genoemde lijst moeten worden aange
bracht .

3.
Indien een Lid-Staat de in lid 2 bedoelde afwijkingen
toestaat , draagt hij zorg voor een jaarlijkse systematische
controle van de wijnstokken waarvan de aanplant werd
toegestaan, en ziet hij erop toe dat het teeltmateriaal niet voor
andere dan de bovengenoemde doeleinden wordt verspreid .
Individuele teeltcontracten worden afgesloten tussen de door
de Lid-Staten aan te wijzen instanties en de natuurlijke
personen of rechtspersonen of groepen van personen die het
voornemen hebben een wijnstokras te telen dat voor de
betrokken administratieve eenheid of een deel daarvan niet in

de indeling is opgenomen , of dat niet in de indeling voor het
grondgebied van de Gemeenschap is opgenomen.
4.
De produkten afkomstig van een wijnstokras ten
aanzien waarvan onderzoek naar de geschiktheid voor de
teelt , wetenschappelijk onderzoek of selectie- of kruisings
proeven, zoals bedoeld in lid 2 , worden verricht, worden
gelijkgesteld met de produkten die van toegestane wijnstok
rassen afkomstig zijn.

nr . 822 / 87 .

De uitvoeringsbepalingen van het onderhavige artikel , en
met name de maatregelen met betrekking tot het onderzoek
naar de geschiktheid voor de teelt , worden volgens dezelfde
procedure vastgesteld .
Artikel 13

1.
Aanplant, ook ter vervanging van ontbrekende plan
ten , enting ter plaatse en overenting

Artikel 14

1.

Verordening ( EEG ) nr . 347 / 79 wordt ingetrokken.

2.

Verwijzingen naar de krachtens lid 1 ingetrokken

verordening moeten worden gelezen als verwijzingen naar de
onderhavige verordening.

— van niet in de indeling opgenomen wijnstokrassen ,
Artikel IS

— van voorlopig toegestane wijnstokrassen,
zijn verboden .

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1989 .
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 24 juli 1989 .
Voor de Raad
De Voorzitter
H. NALLET
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VERORDENING (EEG) Nr. 2390 / 89 VAN DE RAAD
van 24 juli 1989

houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de invoer van wijn, druivesap en
druivemost

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

sten van die derde landen wordt uitgeoefend, de wens
kenbaar hebben gemaakt hun wijnproducenten te mogen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese

machtigen om zelf het attest en het analyseverslag als bedoeld
in dat punt a ) op te stellen ; dat het , ten einde het handels

Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 822 / 87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt (*:), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 1236 / 89 (2 ), inzonderheid op artikel 70 , lid 2 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ,

verkeer met de betrokken derde landen te vergemakkelijken ,
en voor zover deze landen tegenover de Gemeenschap
verbintenissen zijn aangegaan die bepalingen bevatten betref
fende de versterking van de samenwerking bij fraudebestrij
ding en deze landen goede handelsbetrekkingen met de
Gemeenschap onderhouden dienstig is om , zoals voor wijn
van oorsprong uit de Gemeenschap , toe te staan dat de door
de producenten opgestelde documenten worden beschouwd
als documenten die door bovenbedoelde instanties of dien

Overwegende dat de algemene voorschriften voor de invoer
van wijn , druivesap en druivemost , vastgesteld bij Verorde
ning (EEG ) nr . 354 / 79 ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verorde
ning ( EEG ) nr. 2244 / 89 ( 4 ), op wezenlijke punten zijn
gewijzigd; dat , ingevolge het grote aantal opeenvolgende
codificaties in de communautaire regelgeving voor de wijn
sector, die verordening duidelijkheidshalve dient te worden
gecodificeerd ;
Overwegende dat in artikel 70 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 822 / 87 is bepaald dat de in dat artikel bedoelde
ingevoerde produkten vergezeld moeten gaan van een attest
en een analyseverslag die zijn opgesteld door een , door het
derde land waaruit die produkten van oorsprong zijn,
aangewezen instantie of dienst ; dat de voorwaarden waaraan
het analyseverslag moet voldoen, nader dienen te worden
bepaald ;
Overwegende dat het wenselijk is gebruik te maken van de in
artikel 70 , lid 2 , onder b ), van Verordening (EEG ) nr. 822 /
87 bedoelde mogelijkheid om vrijstelling te verlenen van de
overlegging van attest en analyseverslag voor produkten die
in kleine recipiënten uit derde landen worden ingevoerd en in
kleine hoeveelheden worden vervoerd ; dat , om de controle
op laatstgenoemde voorwaarde te vergemakkelijken , kan
worden aangenomen Jat aan die voorwaarde is voldaan
wanneer de invoer afkomstig is uit derde landen waarvan de
totale jaarlijkse uitvoer naar de Gemeenschap reeds zeer
gering is ;, dat in dat geval , ten einde verleggingen van het
handelsverkeer te voorkomen , de wijn niet alleen van
oorsprong maar eveneens van herkomst uit het betrokken
land moet zijn;

Overwegende dat enkele derde landen die een doeltreffend
systeem voor controle op hun producenten hebben inge
voerd, die door de in artikel 70 , lid 1 , onder a ), van
Verordening (EEG ) nr . 822 / 87 bedoelde instanties of dien
(')
(2)
(3)
(4 )

PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr .
nr .

L
L
L
L

84 van 27 . 3 . 1987 , blz . 1 .
128 van 11 . 5 . 1989 , blz . 31
54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 97 .
216 van 27 . 7 . 1989 , blz . 1 .

sten zijn afgegeven, mits deze passende garanties bieden en
op de afgifte van de betrokken documenten een doeltreffende
controle uitoefenen ;
Overwegende dat, om de doeltreffendheid van deze nieuwe
regeling te beproeven , nu reeds moet worden bepaald dat
deze voorschriften slechts gedurende een proefperiode van
toepassing zijn ;

Overwegende dat, om de consument snel en doeltreffend te
kunnen beschermen , moet worden voorzien in de mogelijk
heid deze maatregelen te schorsen indien er gevaar voor de
gezondheid van de consument bestaat of bij fraude , en zulks
zonder dat behoeft te worden gewacht tot de proefperiode is
verstreken;

Overwegende dat het, ter vergemakkelijking van het handels
verkeer met derde landen die op het gebied van de wijnbe
reiding passende garanties kunnen bieden , dienstig is te
bepalen dat voor wijn van oorsprong uit deze derde landen
slechts bepaalde gegevens behoeven te worden vermeld ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1.
Het in artikel 70 , lid 1 , onder a ), eerste respectievelijk
tweede streepje, van Verordening ( EEG ) nr . 822 / 87 bedoel
de attest en analyseverslag vormen samen één document ,
waarvan :

a) het gedeelte dat betrekking heeft op het attest wordt
opgesteld door een instantie van het derde land waaruit
de produkten van oorsprong zijn en die voorkomt op een
vast te stellen lijst ;
b) het gedeelte dat betrekking heeft op het analyseverslag
wordt opgesteld door een officieel laboratorium dat door
het derde land waaruit de produkten van oorsprong zijn ,
is erkend en dat eveneens op de onder a ) genoemde lijst
voorkomt .
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2.
Volgens de procedure van artikel 83 van Verordening
(EEG) nr. 822 / 87 en mits de door het betrokken derde land
geboden garanties door de Gemeenschap zijn aanvaard,
mogen door de producenten opgestelde documenten worden
beschouwd als een attest of een analyseverslag dat is
opgesteld door de instanties en laboratoria die voorkomen op
de overeenkomstig lid 1 vast te stellen lijst, indien :
a) de betrokken producenten daartoe individueel door
bovenbedoelde instanties zijn gemachtigd ;
b ) deze instanties

— toezicht houden op de gemachtigde producenten ,
— de Commissie de namen en adressen van de onder a)
genoemde producenten alsmede hun officiële regi
stratienummers hebben doen toekomen ,

— de Commissie op de hoogte stellen wanneer de
machtiging van een producent wordt ingetrokken .

9 . 8 . 89

Artikel 3

1.
Artikel 1 , lid 2 , en artikel 2 , tweede alinea , kunnen
overeenkomstig de procedure van artikel 83 van Verorde
ning (EEG ) nr. 822 / 87:

— worden gewijzigd om rekening te houden met eventuele
vereenvoudigingen van de in de Gemeenschap geldende
overeenkomstige bepalingen ;
— worden geschorst indien wordt geconstateerd dat met
betrekking tot de produkten waarop deze maatregelen
van toepassing zijn, vervalsingen hebben plaatsgevonden
die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de
consument, dan wel oenologische procédés zijn toegepast
die in de Gemeenschap niet zijn toegelaten .
2.
Artikel 1 , lid 2, en artikel 2 , tweede alinea , zijn van
toepassing van 1 januari 1986 tot en met 31 december
1989 .

Artikel 4
Artikel 2

Het analyseverslag moet de volgende gegevens bevatten :
a) voor wijn en gedeeltelijk gegiste drüivemost :

1.
Van overlegging van attest en analyseverslag zijn
vrijgesteld de produkten van oorsprong en van herkomst uit
derde landen die in recipiënten van 2 liter of minder worden
aangeboden, wanneer de totale vervoerde hoeveelheid , ook
wanneer deze uit verscheidene afzonderlijkepartijen bestaat,
niet meer dan 60 liter bedraagt .

— totaal alcohol-volumegehalte,
— effectief alcohol-volumegehalte;

b) voor drüivemost en druivesap:
— dichtheid ;

2.
De vrijstelling van de overlegging van attest en analy
severslag geldt eveneens voor:
— hoeveelheden wijn van ten hoogste 15 liter:
— deel uitmakend van de persoonlijke bagage van
reizigers ,

c) voor wijn , drüivemost en druivesap :
— totaal gehalte aan droge stof,
— totaal gehalte aan zuren ,
— gehalte aan vluchtige zuren ,
— gehalte aan citroenzuur,

— totaal gehalte aan zwaveldioxyde ,

— deel uitmakend van aan particulieren gerichte kleine
zendingen , wanneer deze hoeveelheden klaarblijke
lijk voor eigen gebruik van de bedoelde personen of
voor gebruik door leden van hun gezin zijn
bestemd ;

— wijn en druivesap die in recipiënten van 4 liter of minder
worden aangeboden en die van oorsprong en van her
komst zijn uit derde landen waarvan de uitvoer naar de

— aanwezigheid van wijnstokrassen die zijn verkregen
uit raskruisingen (hybriden voor rechtstreekse teelt)

Gemeenschap minder dan 1 000 hectoliter per jaar

of van andere rassen die niet tot de soort Vitis vinifera
behoren ;

— wijn en druivesap die tot de verhuisboedel van particu

In afwijking van de eerste alinea mogen, volgens de proce
dure van artikel 83 van Verordening (EEG) nr. 822 / 87 ,
documenten worden aanvaard waarvan het gedeelte dat
betrekking heeft op het analyseverslag , slechts gegevens

— wijn en druivesap die zijn bestemd voor handelsbeurzen
die onder de desbetreffende douaneregeling vallen , mits
de betrokken produkten in recipiënten van 2 liter of
minder zijn verpakt ;

bevat inzake :

— wijn , drüivemost en druivesap die worden ingevoerd
voor wetenschappelijke en technische experimenten , tot

— het effectief alcoholgehalte ,
— het totale gehalte aan zuren ,
— het totale gehalte aan zwaveldioxyde,
wanneer het wijn betreft die van oorsprong is uit een derde
land dat bijzondere waarborgen heeft geboden en die wordt
aangeboden in geëtiketteerde recipiënten met een inhoud van
ten hoogste 60 liter die zijn voorzien van een sluiting die niet
opnieuw kan worden gebruikt.

bedraagt;
lieren behoren ;

een maximumhoeveelheid van 1 hectoliter ;

— wijn die is bestemd voor diplomatieke vertegenwoordi
gingen , consulaten en daarmee gelijkgestelde instanties
en die krachtens de daartoe ingestelde vrijstellingsrege
ling wordt ingevoerd ;

— wijn en druivesap die zijn bestemd voor boordprovisie
voor internationale vervoermiddelen .

Het bepaalde in deze verordening laat de regelingen voor de
grensarbeiders onverlet .
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3.
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Deze verordening geldt niet voor de volgende likeur

Artikel 5

wijnen:

— Portwijn , Madeirawijn en Moscatel de Setübal van de
GN-codes 2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 41 en
2204 29 51 ,

— Tokayerwijn (Aszu en Szamorodni) van de GN-codes
2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 45 en 2204 29 55 ,

1.

Verordening (EEG) nr. 354 / 79 wordt ingetrokken .

2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden
als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen volgens de in de bijlage opgenomen concordantie
tabel .

alsmede Boberglikeurwijn die met een certificaat van
benaming van oorsprong wordt aangeboden .
Artikel 6

4.
De in lid 2 , eerste alinea , tweede streepje , bedoelde
derde landen worden in uitvoeringsbepalingen nader aange

Deze verordening treedt in werking op 1 september 1989 .

geven .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 24 juli 1989 .
Voor de Raad

De Voorzitter
H. NALLET

BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL

Verordening ( EEG) nr. 354 / 79

Onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 1 bis

Artikel 2

Artikel 1 ter

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 4

Artikel 3

—

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6
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VERORDENING (EEG) Nr. 2391 / 89 VAN DE RAAD

van 24 juli 1989

tot vaststelling van de definitie van bepaalde produkten van de wijnbouwsector van de
GN-codes 2009 en 2204 , van oorsprong uit derde landen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG) nr . 822 / 87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt (*), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG ) nr. 1236 / 89 (2 ), inzonderheid op artikel 1 , lid 4 ,

Artikel 1

Deze verordening betreft bepaalde wijnbouwprodukten van
de GN-codes 2009 en 2204 van oorsprong uit derde
landen .

onder c),

Artikel 2

Gezien het voorstel van de Commissie ,

In deze verordening wordt verstaan onder:

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr. 2658 / 87 van
de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en
statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douaneta
rief ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 1672 / 89 (4 ), met ingang van 1 januari 1988 op de
grondslag van de nomenclatuur van het geharmoniseerde
systeem een gecombineerde goederennomenclatuur is inge
steld , die zowel aan de vereisten van het gemeenschappelijk

a) druivemost, waarvan de gisting door toevoegen van
alcohol is gestuit : het produkt dat
— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste

douanetarief als aan die van de statistieken van de buiten

landse handel van de Gemeenschap voldoet ;

Overwegende dat bijgevolg de omschrijvingen van de goede
ren en tariefnummers die voorkomen in Verordening (EEG)
nr. 339 / 79 van de Raad van 5 februari 1979 tot vaststelling
van de definitie van bepaalde produkten uit de wijnbouw
sector , vallende onder de GN-codes 2009 en 2204 en

afkomstig uit derde landen ( 5 ), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EEG) nr . 2047 / 89 ( 6 ), volgens de bewoordin
gen van de gecombineerde nomenclatuur moeten worden
geformuleerd;

Overwegende dat het in verband met belangrijke wijzigingen
die zich op het betrokken gebied hebben voorgedaan ,
omwille van de duidelijkheid dienstig is die verordening te
codificeren ;

Overwegende dat dé definities van een deel van de in bijlage I
van Verordening (EEG ) nr. 822 / 87 genoemde produkten
slechts gelden voor in de Gemeenschap verkregen produkten ;
dat het bijgevolg noodzakelijk is de overeenkomstige pro
dukten van oorsprong uit derde landen te omschrijven;

Overwegende dat de definities van de produkten van oor
sprong uit derde landen, waarop de onderhavige verordening
betrekking heeft, dé definities van de produkten uit de
Gemeenschap zoveel mogelijk moeten benaderen ,
(!)
(2)
(3)
(4 )
(5)
(«)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

nr.
nr .
nr .
nr.
nr.
nr .

L
L
L
L
L
L

84 van 27 . 3 . 1987 , blz . 1 .
128 van 11 . 5 . 1989 , blz . 31 .
256 van 7 . 9 . 1987 , blz . 1 .
169 van 19 . 6 . 1989 , blz . 1 .
54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 57 .
2Ö2 van 14 . 7 . 1989 , blz . 30 .

12% vol en minder dan 15% vol heeft en

— verkregen is door toevoeging van een door distillatie
van wijn verkregen produkt aan niet gegiste druive
most die een natuurlijk alcohol-volumegehalte van
ten minste 8 ,5 % vol heeft en uitsluitend afkomstig is
van wijndruivenrassen die in het derde land van
oorsprong zijn toegelaten ;

b ) geconcentreerde druivemost: niet gekaramelliseerde
druivemost die

— verkregen is via gedeeltelijke onttrekking van het in
de druivemost aanwezige water door elk ander uit
hoofde van de bepalingen van het derde land van
oorsprong toegestaan en in de communautaire voor-*
schriften niet verboden procédé dan de rechtstreekse
werking van vuur, op zodanige wijze dat bij een
temperatuur van 20 °C volgens de refractometerme
thode als bedoeld in de bijlage bij Verordening (EEG)
nr . 543 / 86 ( 7) geen lagere uitkomst dan 50,9%
wordt verkregen ,
— uitsluitend afkomstig is van wijndruivenrassen die in
het derde land van oorsprong zijn toegelaten , en
— verkregen is uit druivemost met ten minste het
minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte dat door
het derde land van oorsprong is vastgesteld voor de
bereiding van voor rechtstreekse menselijke con
sumptie bestemde wijn ; dit gehalte moet ten minste
8,5 % vol bedragen .
Een effectief alcohol-volumegehalte van geconcentreerde
druivemost dat l%vol niet overschrijdt , is toege
staan ;

c) gerectificeerde geconcentreerde druivemost : niet gekara
melliseerde vloeistof die

— verkregen is via gedeeltelijke onttrekking van het in
de druivemost aanwezige water door elk ander uit
hoofde van de bepalingen van het derde land van
( 7 ) PB nr. L 55 van 1 . 3 . 1986 , blz . 41 .
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oorsprong toegestane en in de communautaire voor
schriften niet verboden procédé dan de rechtstreekse
werking van vuur, op zodanige wijze dat bij een
temperatuur van 20 °C volgens de refractometerme
thode als bedoeld in de bijlage bij Verordening (EEG)
nr. 543 / 86 geen lagere uitkomst dan 61,7% wordt
verkregen ,

— uit hoofde van de bepalingen van het derde land van
oorsprong toegestane en in de communautaire voor
schriften niet verboden behandelingen voor ontzu
ring en verwijdering van andere bestanddelen dan
suiker heeft ondergaan ,
— de volgende kenmerken vertoont:
— pH niet hoger dan 5 bij 25 °Brix ,
— optische dichtheid bij 425 nm en een dikte van
1 cm , niet hoger dan 0 , 1 00 , voor geconcentreerde
druivemost bij 25 °Brix,
— saccharosegehalte niet vast te stellen bij een nader
te bepalen analysemethode ,
— Folin-Ciocalteau-index niet hoger dan 6 bij
25 °Brix ,

— getitreerde zuurgraad niet hoger dan 15 milli
equivalent per kilogram suiker totaal ,
— gehalte aan zwaveldioxyde niet hoger dan 25 mg
per kilogram suiker totaal ,
— gehalte aan kationen totaal niet hoger dan 8
milli-equivalent per kilogram suiker totaal ,
— conductiviteit bij 25 °Brix en 20 °C niet hoger
dan 120 µS / cm ,

— gehalte aan hydroxymethylfurfural niet hoger
dan 25 mg per kilogram suiker totaal ,
— aanwezigheid van meso-inositol ,
— uitsluitend afkomstig is van wijndruivenrassen die in
het derde land van oorsprong zijn toegelaten , en
— verkregen is uit druivemost met ten minste het
minimum natuurlijk alcohol-volumegehalte dat door
het derde land van oorsprong is vastgesteld voor de
bereiding van voor rechtstreekse menselijke con
sumptie bestemde wijn; dit gehalte moet ten minste
8 ,5 % vol bedragen .
Een effectief alcohol-volumegehalte van gerectificeerde
geconcentreerde druivemost dat 1 % vol niet over
schrijdt, is toegestaan;
d) likeurwijn: het produkt dat
— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste
15 % vol en ten hoogste 22 % vol , alsmede een totaal
alcohol-volumegehalte van ten minste 17,5 % vol
heeft, en

— verkregen is uit gistende druivemost, wijn , of een
mengsel daarvan, waarbij deze produkten afkomstig
moeten zijn van wijnstokrassen die in het derde land
van oorsprong zijn toegelaten voor de produktie van
likeurwijn en een oorspronkelijk natuurlijk alco
hol-volumegehalte van ten minste 12.% vol moeten
hebben, en door toevoeging:
i ) afzonderlijk dan wel gemengd, van neutrale al
cohol uit wijnbouwprodukten, met inbegrip
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van alcohol verkregen door distillatie van rozij
nen of krenten , met een effectief alcohol-volume
gehalte van ten minste 96 % vol , en van distillaat
van wijn of van rozijnen of krenten met een
effectief alcohol-volumegehalte van ten minste

52 % vol en ten hoogste 86 % vol ,
ii) alsmede , in voorkomend geval , van een of meer
van de volgende produkten:
— geconcentreerde druivemost,
— een mengsel van een van de onder i) genoem
de produkten met druivemost of gistende
druivemost .

Sommige kwaliteitslikeurwijnen waarvan erkend is dat
de produktievoorwaarden gelijkwaardig zijn aan die van
een v.l.q .p .r.d. en die voorkomen op een vast te stellen
lijst , mogen evenwel:
— een totaal alcohol-volumegehalte hebben van minder
dan 17,5% vol , doch niet minder dan 15% vol ,
wanneer de bepalingen van het derde land van
oorsprong die vóór 1 januari 1985 voor deze likeur
wijnen golden , daarin uitdrukkelijk voorzagen , of
— worden verkregen uit druivemost met een natuurlijk
alcohol-volumegehalte van minder dan 12% vol
doch niet minder dan 10,5 % vol ;
e) mousserende wijn : het produkt dat
— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste
8,5 % vol heeft ,
— is verkregen door eerste of tweede alcoholische
vergisting van verse druiven , van druivemost of van
wijn , en

— wordt gekenmerkt door het feit dat bij het openen
van de recipiënt koolzuurgas vrijkomt dat uitsluitend
is ontstaan door de vergisting, en bij bewaring in
gesloten recipiënten bij 20 °C een overdruk heeft die
door koolzuurgas in oplossing is teweeggebracht en
ten minste 3 bar bedraagt;
f) mousserende wijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd:
het produkt dat
— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste
8,5 % vol heeft,

— verkregen is uit wijn,
— gekenmerkt wordt door het feit dat bij het openen
van de recipiënt koolzuurgas vrijkomt dat geheel of
gedeeltelijk werd toegevoegd , en
— bij bewaring in gesloten recipiënten bij 20 °C een
overdruk heeft die is teweeggebracht door koolzuur
gas in oplossing en ten minste 3 bar bedraagt;
g) parelwijn: het produkt dat
— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste
8,5 % vol heeft, en
— bij bewaring in gesloten recipiënten bij 20 °C een
overdruk heeft die door endogeen koolzuurgas in
oplossing is teweeggebracht en ten minste .1 doch niet
meer dan 2,5 bar bedraagt;
h ) parelwijn waaraan koolzuurgas is toegevoegd : het pro
dukt dat
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— een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste
8,5 % vol heeft, en
— bij bewaring in gesloten recipiënten tij 20 °C een
overdruk heeft die door geheel of gedeeltelijk toege
voegd koolzuurgas in oplossing is teweeggebracht en
ten minste 1 doch niet meer dan 2,5 bar bedraagt.

Artikel 4

1.

Verordening (EEG) nr . 339 / 79 wordt ingetrokken .

2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden
als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden
gelezen volgens de in de bijlage opgenomen concordantie
tabel .

Artikel 3

De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 83 van Veror
dening (EEG) nr . 822/ 87 .

Artikel 5

Déze verordening treedt in werking op 4 september 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 24 juli 1989 .
Voor de Raad

De Voorzitter
H. NALLET

BIJLAGE
CONCORDANTIETABEL

Verordening (EEG) nr. 339 / 79

Onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

—

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5
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VERORDENING (EEG) Nr. 2392 / 89 VAN DE RAAD

van 24 juli 1989

tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbiedingsvorm van
wijn en druivemost

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap ,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 822 / 87 van de Raad van
16 maart 1987 houdende een gemeenschappelijke ordening
van de wijnmarkt ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG)nr . 1236 / 89 ( 2 ), inzonderheid op artikel 72 , lid l,en
artikel 79 , lid 2 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Overwegende dat Verordening ( EEG) nr . 355 / 79 van de
Raad van 5 februari 1979 houdende vaststelling van de
algemene voorschriften voor de omschrijving en de aanbie
dingsvorm van wijn en druivemost (4 ), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EEG) nr. 1237 / 89 ( s ), ingrijpend is gewij
zigd ; dat de desbetreffende bepalingen terwille van de
duidelijkheid dienen te worden gecodificeerd;

Overwegende dat in artikel 72 van Verordening (EEG)
nr. 822 / 87 , dat ook sommige voorschriften bevat voor de
benaming van bepaalde soorten wijn in bijzondere gevallen ,
is bepaald dat met betrekking tot de omschrijving en de
aanbiedingsvorm van bepaalde produkten van de betrokken
sector algemene voorschriften worden vastgesteld;

Overwegende dat het doel van elke omschrijving en aanbie
dingsvorm moet zijn de eventuele koper, alsmede de open
bare instanties die met het beheer en de controle van de

handel in de betrokken produkten belast zijn, zo juist en zo
nauwkeurig voor te lichten als voor beoordeling van die
produkten nodig is ;

Overwegende dat de onderscheiden communautaire bepalin
gen betreffende de omschrijving en de aanbiedingsvorm van
levensmiddelen, met name van die uit de wijnsector , in de
mate van het mogelijke dienen te worden geharmoniseerd;
Overwegende dat de communautaire voorschriften voor de
omschrijving en de aanbiedingsvorm van wijn en druivemost
voor een groot deel aan nationale voorschriften zijn ontleend
die vroeger in de Lid-Staten golden ; dat de uitgangspunten
van deze nationale voorschriften sterk verschilden ; dat
sommige Lid-Staten de nadruk legden op een juiste voorlich
ting van de consument en op de handelingsvrijheid van de
handel , terwijl andere Lid-Staten die aspecten trachten te
combineren met de noodzaak om de producenten op hun
grondgebied tegen concurrentievervalsing te beschermen;
(»)
(2)
(3)
(4)
(5)

PB
PB
PB
PB
PB

nr .
nr .
nr.
nr.
nr.

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

dat het nuttig is gebleken tamelijk volledige voorschriften
voor de omschrijving van de produkten vast te stellen ten
einde deze verschillende opvattingen zoveel mogelijk met
elkaar in overeenstemming te brengen en te sterk uiteenlo
pende interpretaties te voorkomen ; dat om de doeltreffend
heid van deze voorschriften te waarborgen bovendien het
beginsel moet worden vastgelegd dat voor de omschrijving
van wijn en druivemost geen andere aanduidingen mogen
worden gebruikt dan die welke bij of krachtens die voor
schriften zijn vastgesteld ;
Overwegende dat ten aanzien van de omschrijving onder
scheid moet worden gemaakt tussen de verplichte vermeldin
gen die nodig zijn om het produkt te identificeren en de
facultatieve vermeldingen die veeleer bedoeld zijn om de
intrinsieke kenmerken van dat produkt nader te bepalen of de
aandacht te vestigen op de kwaliteit ervan ; dat het, gezien het
belang van het vraagstuk en de omvang van het toepassings
gebied , wenselijk is een optimale voorlichting van de betrok
kenen te verkrijgen , evenwel rekening houdend met de
verschillende gebruiken en tradities zowel in de Lid-Staten als
in derde landen en met de ontwikkeling van het Gemeen
schapsrecht ;
Overwegende dat, rekening houdend met de bijzondere
teeltomstandigheden in de verschillende wijnbouwgebieden
en met de tradities in sommige Lid-Staten , moet worden
bepaald dat de Lid-Staten , voor de op hun grondgebied
verkregen produkten , bepaalde vermeldingen die volgens de
communautaire voorschriften facultatief zijn, verplicht
mogen stellen , mogen verbieden of het gebruik ervan mogen
beperken ; dat voorts dient te worden vastgesteld dat, om het
vrije verkeer van goederen te verzekeren, iedere Lid-Staat de

omschrijving van produkten van oorsprong uit andere
Lid-Staten, die op zijn grondgebied in het verkeer worden
gebracht, moet accepteren , wanneer deze omschrijving met
de communautaire voorschriften in overeenstemming is en
krachtens deze verordening in de Lid-Staat van produktie
mag worden gebruikt;
Overwegende dat met het oog op een uniforme omschrijving
en aanbiedingsvorm van voor uitvoer naar derde landen
bestemde wijn en druivemost uit de Gemeenschap dient te
worden bepaald dat voor die produkten aanvullende of
afwijkende voorschriften kunnen worden vastgesteld voor
zover de wetgeving van derde landen dit noodzakelijk
maakt ;
Overwegende dat moet worden voorgeschreven in welke
gevallen door middel van een verplichte code de bottelaar en
de verzender op het etiket moeten worden vermeld, zulks ter
vermijding van verwarring bij de consument over de werke
lijke oorsprong van de wijn; dat het voorts wenselijk is te
bepalen in welke gevallen , ter vergemakkelijking van de

handel , op vrijwillige basis codes mogen worden gebruikt ten
einde gegevens omtrent het bottelen en de verzender te
vermelden ;
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Overwegende dat Richtlijn 79 / 112 / EEG van de Raad van
18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake etikettering en presen
tatie van levensmiddelen bestemd voor de eindverbruiker

alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (*), laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 89 / 395 / EEG ( 2), voorziet in de
invoering van het beginsel van de verplichte vermelding van
het effectieve alcohol-volumegehalte van de alcoholhouden
de dranken ; dat informatie over het alcohol-volumegehalte
van wijn en druivemost, met name over het effectieve
alcohol-volumegehalte , nodig is om op de etikettering de
aard van het produkt te omschrijven en aldus de keuze van de
consument te vergemakkelijken ; dat derhalve dient te wor
den bepaald dat voor deze produkten verplicht het effectieve
alcohol-volumegehalte dient té worden vermeld ;
Overwegende dat het, ten einde de naleving van het beginsel
van het vrije verkeer van goederen op het gehele grondgebied

van de Gemeenschap te waarborgen , van belang is dat de
omschrijving van wijn en druivemost in de Gemeenschap in
elk van de officiële talen van de Gemeenschap mag worden
gesteld; dat de verplichte vermeldingen voor de eindverbrui
ker evenwel begrijpelijk moeten zijn , ook wanneer zij op het
etiket in een andere dan de officiële taal van zijn land zijn
aangebracht; dat het wenselijk is dat namen van geografische
eenheden uitsluitend worden vermeld in de officiële taal van

de Lid-Staat waar de wijn of druivemost is bereid , ten einde
ervoor te zorgen dat het aldus omschreven produkt zich
alleen onder zijn traditionele benaming in het verkeer
bevindt; dat het begrijpen van vermeldingen in het Grieks
vanwege het feit dat deze niet in Latijnse letters zijn
weergegeven bijzondere problemen oplevert , zodat moet
worden toegestaan dat deze vermeldingen in een of meer
andere officiële talen van de Gemeenschap worden her
haald;

Overwegende dat voor de kwaliteit van wijn en druivemost
de natuurlijke omstandigheden op de plaats waar de druiven
zijn geteeld , waaruit die produkten zijn bereid, van beslis
sende betekenis zijn; dat voor de kwaliteit van wijn en
druivemost het wijnstokras en de weersomstandigheden in
het jaar waarin de druiven zijn geoogst, eveneens van groot
belang zijn ; dat de naam van de plaats van de wijngaard of die
van de geografische eenheid waar die plaats is gelegen , en de
naam van het wijnstokras of het jaar waarin de verwerkte
druiven zijn geoogst, voor de koper van de produkten zeer
nuttige gegevens zijn; dat derhalve voorschriften moeten
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worden vastgesteld voor het gebruik van die vermeldingen in
de omschrijving van wijn en druivemost ;
Overwegende dat het , om eerlijke concurrentie tussen de
verschillende soorten wijn en druivemost mogelijk te maken ,
dient te worden verboden dat de omschrijving of de aanbie
dingsvorm van deze produkten elementen bevat die bij
degenen voor wie zij zijn bestemd , tot verwarring of onjuiste
opvattingen kunnen leiden ; dat dergelijke verbodsbepalingen
met name dienen te worden vastgesteld voor merknamen die
voor de omschrijving van wijn en druivemost worden
gebruikt ; dat , met het oog op een doelmatige bescherming
van de voor de omschrijving van een produkt van de
wijnsector gebruikte geografische benamingen , merken moe
ten worden uitgesloten die woorden bevatten die identiek zijn
aan een ter omschrijving van een tafelwijn , een in bepaalde
gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn , hierna „v.q.p.r.d ."
genoemd , of een geïmporteerde wijn waarvan de omschrij
ving in communautaire voorschriften is geregeld, gebruikte
geografische benaming zonder dat het van het betrokken
merk voorziene produkt op een dergelijke omschrijving recht
heeft;

Overwegende evenwel dat het , ter vermijding van een te grote
gestrengheid , wenselijk is in bepaalde gevallen gedurende een
overgangsperiode het gebruik toe te staan van vóór 31 de
cember 1985 geregistreerde merken die identiek zijn aan de
naam van een kleinere geografische eenheid dan een voor de
omschrijving van een v.q.p.r.d. gebruikt bepaald gebied of
van een geografische eenheid die voor de omschrijving van
een tafelwijn als bedoeld in artikel 72 , lid 2 , van Verorde
ning (EEG ) nr. 822 / 87 , is gebruikt;
Overwegende dat uit een oogpunt van harmonisatie tevens
een betere coördinatie van de voorschriften inzake de taak

van de controle-instanties in de wijnsector gewenst is in geval
van inbreuken op de communautaire bepalingen inzake de
omschrijving en de aanbiedingsvorm van de produkten uit
die sector;

Overwegende dat , voor wat de aanbiedingsvorm van de in
deze verordening bedoelde produkten betreft, bij de vaststel
ling van de voorschriften terzelfder tijd rekening dient te
worden gehouden met de noodzaak om het behoud van de
goede kwaliteit van de produkten te waarborgen ,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

TITEL 1

OMSCHRIJVING
Artikel 1

1.
Deze titel behelst de algemene voorschriften voor de
omschrijving,

a ) voor wat de produkten van oorsprong uit de Gemeen
schap betreft:
— van de produkten van GN-code 2204 en
(') PB nr. L 33 van 8 . 2 . 1979 , blz . 1 .
(2 ) PB nr. L 186 van 30 . 6 . 1989 , blz . 17 .

— van druivemost, ook geconcentreerd , in de zin van de
punten 2 en 6 van bijlage I van Verordening (EEG)
nr . 822 / 87 , van GN-code ex 2009 ;

b ) voor wat de produkten van oorsprong uit derde landen
betreft die aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10

van het Verdrag voldoen:
— van de produkten van GN-code 2204 ,
— van druivemost, in de zin van punt 2 van bijlage I van
Verordening ( EEG ) nr. 822 / 87 , van GN-code ex
2009 en
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— van geconcentreerde druivemost, in de zin van
artikel 2 van Verordening (EEG ) nr. 2391 / 89vande
Raad van 24 juli 1989 tot vaststelling van de definitie
van bepaalde produkten van de wijnbouwsector van
de GN-codes 2009 en 2204 , van oorsprong uit derde

HOOFDSTUK I

OMSCHRIJVING VAN DE PRODUKTEN VAN OORSPRONG
UIT DE GEMEENSCHAP

Afdeling A

landen ( J ), van GN-code ex 2009 .

De omschrijving van tafelwijn

Deze titel is evenwel niet van toepassing op :

— likeurwijn , mousserende wijn , mousserende wijn waar
aan koolzuur is toegevoegd, parelwijn en parelwijn
waaraan koolzuur is toegevoegd , bedoeld in bijlage I van
Verordening (EEG ) nr . 822 / 87 , met inbegrip van mous
serende kwaliteitswijn alsmede mousserende kwaliteits
wijn, kwaliteitslikeurwijn en kwaliteitsparelwijn voort
gebracht in bepaalde gebieden ,
— mousserende wijn , mousserende wijn waaraan koolzuur
is toegevoegd , parelwijn en parelwijn waaraan koolzuur
is toegevoegd, bedoeld in artikel 2 van Verordening
( EEG ) nr . 2391 / 89 .

2.
De in lid 1 bedoelde voorschriften gelden voor de
omschrijving van de betrokken produkten:
a) bij etikettering;
b ) in de boekhouding, alsmede in de documenten die het
vervoer van de in lid 1 bedoelde produkten begeleiden en
in de overige, door de communautaire bepalingen voor
geschreven documenten, hierna „officiële documenten"
genoemd , douanedocumenten niet daaronder begre
pen ;

c) in handelsdocumenten , met name in rekeningen en
leverantiebewijzen , en
d) in reclame, voor zover deze verordening daartoe een
bijzondere bepaling bevat.

3.
De in lid 1 bedoelde voorschriften gelden voor de met
het oog op de verkoop opgeslagen produkten en voor de
produkten die in het verkeer zijn gebracht.
De Lid-Staten kunnen evenwel van de toepassing van de
bepalingen betreffende de vermeldingen op de etikettering ,
vrijstelling verlenen , voor :
a) de produkten die worden vervoerd
— tussen twee of meer installaties ,

— tussen de wijngaard en de wijnbereidingsinstalla- ties ,

van een zelfde bedrijf dat in dezelfde gemeente is
gelegen;

b ) hoeveelheden druivemost en wijn van ten hoogste 1 5 liter
per partij , die niet voor verkoop zijn bestemd ;
c) de hoeveelheden druivemost en wijn die voor het gezins
verbruik van de producent en van diens werknemers zijn
bestemd .

Wanneer de in de tweede alinea , onder a ) en b), bedoelde

druivemost en wijn geëtiketteerd zijn , moeten de gebruikte
etiketten met de bepalingen van deze verordening overeen

A I: Etikettering
Artikel 2

Voor tafelwijn behelst de omschrijving op de etikette

1.
ring:

a ) het woord „tafelwijn", onverminderd lid 3 , onder i),
tweede alinea ;

b ) het nominale volume van de tafelwijn overeenkomstig
Richtlijn 75 / 1Q6/ EEG van de Raad van 19 december
1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten inzake het voorverpakken
naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpak
kingen met bepaalde inhoud (2 ), laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 88 / 316 / EEG ( 3 );
c ) voor

— recipiënten met een nominaal volume van 60 liter of
minder: de naam of de firma van de bottelaar , de
gemeente of het gedeelte van de gemeente en de
Lid-Staat waar de bottelaar zijn hoofdzetel heeft,
— de overige recipiënten : de naam of de firma van de
verzender, de gemeente of het gedeelte van de
gemeente en de Lid-Staat waar de verzender zijn
hoofdzetel heeft .

Wanneer bottelen of verzenden in een andere gemeente of
een ander gedeelte van een gemeente geschiedt dan in de
in de eerste alinea bedoelde of in een in de omgeving
daarvan gelegen gemeente, gaan de in dit punt genoemde
vermeldingen vergezeld van de vermelding van de
gemeente of van het gedeelte van de gemeente waar de
verrichting geschiedt en , wanneer die in een andere
Lid-Staat geschiedt , van de vermelding van die
Lid-Staat ;
d) bij
i ) verzending naar een andere Lid-Staat of uitvoer: de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de druiven
zijn geoogst en de wijnbereiding is geschied, doch
slechts indien deze beide verrichtingen in dezelfde
Lid-Staat zijn geschied ;
ii ) tafelwijn die in een andere Lid-Staat is bereid dan in
die waar de daartoe gebruikte druiven zijn geoogst:
de woorden „wijn verkregen in . . . uit in . . . geoog
ste druiven", waarbij in de open ruimten de desbe
treffende Lid-Staten worden genoemd;
iii) "tafelwijn:
— die verkregen is uit een melange van druiven of
uit versnijding van produkten , van oorsprong uit
verscheidene Lid-Staten,
of

stemmen .

(') Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad .

( 2 ) PB nr. L 42 van 15 . 2 . 1975 , blz . 1 .
( 3 ) PB nr . L 143 van 10 . 6 . 1988 , blz . 26 .
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— die verkregen is uit versnijding van tafelwijn als
bedoeld in het eerste streepje, met een tafelwijn
als bedoeld onder ii),
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3.
Voor de in toepassing van artikel 72 , leden 2 en 3 , van
Verordening ( EEG ) nr. 822 / 87 omschreven tafelwijnen mag
de omschrijving bovendien worden aangevuld met:

de woorden „melange van wijn uit verscheidene
landen van de Europese Gemeenschap";

a ) de naam van een kleinere geografische eenheid dan de
Lid-Staat, met inachtneming van artikel 4;

e) voor de tafelwijn bedoeld in bijlage I, punt 13 , derde
alinea , van Verordening (EEG) nr. 822 / 87 : het woord

b) de naam van een of meer wijnstokrassen , met inachtne
ming van artikel 5 ;

„Retsina";

f) voor tafelwijn verkregen in Spanje door een melange van
rode wijn met witte wijn : op Spaans grondgebied , de
woorden „vino tinto de mezcla";

g) het effectieve alcohol-volumegehaltë.
2.
Vöor tafelwijn mag de omschrijving op de etikettering
worden aangevuld met:

c) het oogstjaar , met inachtneming van artikel 6 ;

d) bijzonderheden met betrekking tot de bereidingswijze
van de tafelwijn die voorkomt op een nog vast te stellen
lijst . Deze lijst mag slechts vermeldingen bevatten waar
van de gebruiksvoorwaarden in voorschriften van de
producerende Lid-Staat zijn vastgelegd ;
e) een door een officiële instantie of een hiertoe officieel

erkende instantie aan een bepaalde hoeveelheid tafelwijn
toegekende onderscheiding, mits deze aanduiding verge
zeld gaat van de vermelding van het oogstjaar en de
onderscheiding door een daartoe geëigend document kan

a) de vermelding dat het rode wijn, roséwijn , onderschei
denlijk witte wijn of, voor Spanje , een melange van rode
tafelwijn en witte tafelwijn betreft;

worden bewezen.

De Lid-Staten stellen de Commissie op de hoogte van de
onderscheidingen die op hun grondgebied aan tafelwij
nen kunnen worden verleend en van de dienaangaande
geldende regels;

b ) een merk, evenwel met inachtneming van artikel 40 ;

c) de naam of de firma van de natuurlijke of rechtspersonen
of van een groepering van personen die aan de handel in
de betrokken tafelwijn hebben deelgenomen en de
gemeente of het gedeelte van een gemeente waar zij hun
hoofdzetel hebben;

f) de vermelding dat het bottelen is verricht
— hetzij in het wijnbouwbedrijf waar de voor de wijn

gebruikte druiven zijn geoogst en tot wijn zijn

d) een door een officiële instantie of een hiertoe officieel

bereid ,

erkende instantie aan een van de personen of aan een
groepering van personen, als bedoeld onder c), toegeken
de aanduiding, die het prestige van de desbetreffende
tafelwijn kan verhogen , voor zover deze aanduiding in
uitvoeringsbepalingen of bij gebreke daarvan door de
betrokken Lid-Staat is geregeld ;
e) voor zover de tafelwijn niet naar een andere Lid-Staat
wordt verzonden , noch wordt uitgevoerd , en wanneer
aan de voorwaarden van lid 1 , onder d), ii) en iii), niet is

voldaan : de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
druiven zijn geoogst en de wijnbereiding is geschied ;
f) bepaalde analysegegevens , andere dan het effectieve
alcohol-volumegehalte, voor zover voor deze aanduiding
uitvoeringsbepalingen bestaan;

— hetzij door een groepering van wijnbouwbedrijven ,
— hetzij in een onderneming, gevestigd in het aangege
ven wijnbouwgebied, waarmee de wijnbouwbedrij
ven waar de gebruikte druiven zijn geoogst, in het
kader van een groepering van wijnbouwbedrijven
zijn verbonden , en die deze druiven tot wijn heeft
verwerkt ;

g) de naam van het wijnbouwbedrijf of dé groepering van
wijnbouwbedrijven waar de betrokken tafelwijn is ver
kregen en die het prestige daarvan kan verhogen, voor
zover deze vermelding in uitvoeringsbepalingen, of bij
gebreke daarvan , in bepalingen van de producerende
Lid-Staat is geregeld;
h) bijzonderheden betreffende

g) een tot de consument gerichte raadgeving voor het
gebruik van de wijn ;

— de historische gegevens over de betrokken wijn , de
onderneming van de bottelaar of een onderneming
van een natuurlijke of rechtspersoon of groepering
van personen die aan de handel in deze wijn heeft
deelgenomen,
— de natuurlijke of technische omstandigheden op het
gebied van de wijnbouw , die aan deze wijn ten
grondslag liggen ,
— de rijping van deze wijn ,
voor zover deze gegevens worden gebruikt onder de bij

h) bijzonderheden betreffende:

— de soort van het produkt,
— een bijzondere kleur van de tafelwijn ,

voor zover voor deze vermeldingen uitvoeringsbepalin
gen zijn vastgesteld , of, bij gebreke daarvan , bepalingen
van de betrokken Lid-Staat. Het gebruik van deze
vermeldingen kan evenwel voor de in lid 3 bedoelde
tafelwijn worden gereserveerd ;
i) de kleine letter „e", indien de voorverpakkingen aan de
bepalingen van Richtlijn 75 / 106 / EEG met betrekking
tot het vullen voldoen .

uitvoeringsbepalingen vastgestelde voorwaarden ;
i)

de vermelding:

— „Landwein" voor tafelwijn van oorsprong uit de
Bondsrepubliek Duitsland ,
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— „vin de pays" voor tafelwijn van oorsprong uit
Frankrijk of Luxemburg,
— „vino tipico" voor tafelwijn van oorsprong uit Italië,
of hetzij ter aanvulling, hetzij in de plaats daarvan de
vermelding:
— „Landwein" voor tafelwijn van oorsprong uit de
provincie Bolzano ,
— „vin de pays" voor tafelwijn van oorsprong uit de
regio Valle d'Aosta ,
— „ονομασία κατά παράδοση , „οίνος τοπικός voor

tafelwijn van oorsprong uit Griekenland ,
— „vino de la tierra" voor tafelwijn van oorsprong uit
Spanje ,
— „vinho regional" voor tafelwijn van oorsprong uit
Portugal met ingang van de tweede , voor die
Lid-Staat geldende overgangsetappe ,
wanneer de betrokken producerende Lid-Staten de voor
schriften voor het gebruik van deze vermeldingen hebben
vastgesteld volgens de voorwaarden gesteld in artikel 4 ,
lid 3 ; indien in die voorschriften ook in een controlenum
mer wordt voorzien , moet dit nummer worden ver
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b) wordt een code gebruikt om op de etiketten van tafelwijn
gegevens te verstrekken die volledig of voor een deel
betrekking hebben op de naam van een bepaald gebied in
de zin van artikel 3 van Verordening (EEG ) nr. 823 / 87
van de Raad van 16 maart 1987 houdende vaststelling
van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebie
den voortgebrachte kwaliteitswijnen (*), gewijzigd bij
Verordening (EEG ) nr. 2043 / 89 (2 ); de Lid-Staten
mogen echter voor hun grondgebied andere passende
maatregelen treffen om verwarring met dit bepaalde
gebied te voorkomen;

c) mag, onverminderd het bepaalde onder a) en b ), en voor
zover de Lid-Staat op het grondgebied :waarvan de
tafelwijn gebotteld is, dit heeft toegestaan , voor de in
artikel 2 , lid 1 , onder c), bedoelde gegevens een code
worden gebruikt. De code mag alleen worden gebruikt
als op het etiket voluit de naam of de firma van een aan de

handel in de tafelwijn deelnemende persoon of groepe
ring van personen, niet zijnde de bottelaar , alsmede de
gemeente of het gedeelte van de gemeente waar deze
persoon of groepering zijn of haar zetel heeft , wordt
vermeld .

meld .

Voor tafelwijnen die één van de in de vorige alinea
bedoelde vermeldingen dragen , is het woord „tafelwijn"
niet verplicht .
Artikel 3

1.
Voor de omschrijving van tafelwijn mogen op de
etikettering uitsluitend de in artikel 2 bedoelde vermeldingen
worden gebruikt.

5.

De vermeldingen bedoeld:

— in artikel 2 , lid 1 , worden gesteld in een of meer andere
officiële talen van de Gemeenschap , zodat de eindver
bruiker elk van die vermeldingen gemakkelijk kan begrij
pen ;

— in artikel 2, leden 2 en 3 , worden gesteld in een of meer
andere officiële talen van de Gemeenschap .
In afwijking van de eerste alinea:

Evenwel :

— mogen voor tafelwijn die voor de uitvoer is bestemd ,
aanvullende of afwijkende bepalingen worden vastge
steld, voor zover de wetgeving van derde landen daartoe
noopt ,

— mogen de Lid-Staten voor tafelwijn die op hun grondge
bied in de handel wordt gebracht, tot de tenuitvoerleg
ging van communautaire bepalingen inzake dieetlevens
middelen , aanduidingen betreffende de dieetkenmerken
van deze produkten toestaan.
2.
Voor op hun grondgebied verkregen tafelwijn kunnen
de Lid-Staten bepaalde, in artikel 2, leden 2 en 3 , bedoelde
aanduidingen verplicht stellen , deze verbieden of het gebruik
ervan beperken .
3.
Elke Lid-Staat aanvaardt de omschrijving van de
tafelwijnen van oorsprong uit andere Lid-Staten die op zijn
grondgebied in het verkeer worden gebracht , indien die
omschrijving met de communautaire bepalingen in overeen
stemming is en in de producerende Lid-Staat uit hoofde van
deze verordening is toegestaan.

4.

Op een nader te bepalen wijze:

a) wordt een code gebruikt om op de etiketten van de in
artikel 2 , lid 1 , onder d), ii) en iii), genoemde tafelwijn ,
de hoofdzetel van de bottelaar of van de verzender en , in
voorkomend geval , de plaats van botteling of verzending
te vermelden ;

a) geschiedt de vermelding
— van de in artikel 2 , lid 3 , onder a), bedoelde naam
van een kleinere geografische eenheid dan de
Lid-Staat ,

— betreffende het in artikel 2 , lid 3 , onder f), bedoelde
bottelen,

— van de in artikel 2 , lid 3 , onder g), bedoelde naam
van het wijnbouwbedrijf of de groepering van wijn
bouwbedrijven ,

in een officiële taal van de Lid-Staat van oorsprong.
Deze vermeldingen mogen:
— voor tafelwijn van oorsprong uit Griekenland in een
of meer andere officiële talen van de Gemeenschap
worden herhaald, of
— uitsluitend in een andere officiële taal van de Gemeen

schap worden gesteld wanneer deze in het gedeelte
van het grondgebied van de Lid-Staat van oorsprong
waarin de vermelde geografische eenheid is. gelegen ,
met de officiële taal is gelijkgesteld en dat in de
betrokken Lid-Staat vanouds gebruikelijk is ;

b) worden de in artikel 2, lid 3 , onder i ), genoemde vermel
dingen gesteld overeenkomstig de in dat punt neergeleg
de voorschriften .

0 ) PB nr. L 84 van 27 . 3 . 1987 , blz . 59 .
( 2 ) PB nr. L 202 van 14 . 7 . 1989 , blz . 1 .
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3.
In de artikel 2 , lid 3 , onder i ) , genoemde gebruiksvoor
schriften moet worden bepaald dat deze vermeldingen dienen
samen te gaan met het gebruik van een bepaalde geografische
aanduiding en dat zij alleen mogen worden gebruikt voor
tafelwijn die aan bepaalde produktievoorwaarden voldoet,

Deze vermelding mag voor tafelwijn van oorsprong uit
Griekenland in een of meer andere officiële talen van de

Gemeenschap worden herhaald ;
c) kan worden besloten dat de vermelding van bijzonderhe
den

met name ten aanzien van de wijnstokrassen , het minimum
natuurlijke alcohol-volumegehalte en de organoleptische

— als bedoeld in artikel 2 , lid 2 , onder h), betreffende de
soort van het produkt of een bijzondere kleur,

kenmerken .

— als bedoeld in artikel 2 , lid 3 , onder d), betreffende de

Bij de bovengenoemde gebruiksvoorschriften kan echter
worden toegestaan dat de vermelding „ovonaola Kaxa
KapdSoorj", wanneer deze een aanvulling vormt op het
woord „Retsina", niet verplicht dient samen te gaan met het
gebruik van een bepaalde geografische aanduiding.

bereidingswijze van de tafelwijn ,
— als bedoeld in artikel 2 , lid 3 , onder h), betreffende de
natuurlijke of technische omstandigheden van de
wijnbouw of betreffende de rijping van de tafel
wijn ,

4.
Het gebruik van één der in lid 1 bedoelde namen voor
de omschrijving van een tafelwijn is afhankelijk van de
voorwaarde dat geen identiteit bestaat

slechts in één officiële taal van de Lid-Staat van oor

sprong mag geschieden;

— noch met de naam van een wijnbouwgebied van een
andere tafelwijn waaraan de betrokken Lid-Staat een van
de volgende aanduidingen heeft toegekend: „Landwein",
„vin de pays", „vino tipico", „ovop,acria Kaxa napa
80011'', „OIVOQ TOTtiKÓq", „vino de la tierra", of, met
ingang van de voor Portugal vastgestelde tweede over
gangsetappe , „vinho regionaP',

d) mogen de Lid-Staten toestaan dat
— de onder a ), eerste streepje, enonder b), eerste alinea ,
bedoelde vermeldingen betreffende tafelwijn die op
hun grondgebied wordt geproduceerd en in het
verkeer gebracht,
— de andere in dé eerste alinea bedoelde vermeldingen
betreffende tafelwijn die op hun grondgebied in het
verkeer wordt gebracht ,

— noch met het geheel van vermeldingen van de geografi
sche benaming van een v.q.p.r.d . bestaande uit de naam
van het bepaalde gebied en, in voorkomend geval , uit een
of meer van de in artikel 13 , lid 1 , bedoelde namen ,

bovendien ook in een andere dan een officiële taal van de

Gemeenschap worden gesteld, wanneer dat in de betrok
ken Lid-Staat of in een deel van zijn grondgebied vanouds
gebruikelijk is .

— noch met de omschrijving van een in artikel 26 bedoelde
ingevoerde wijn ,

Voor de omschrijving van tafelwijn die voor uitvoer
bestemd is, mag bij uitvoeringsbepalingen het gebruik
van andere talen worden toegestaan.

en dat ieder gevaar voor verwarring met een v.q.p.r.d . of met
een ingevoerde wijn is uitgesloten .
Tot en met 31 augustus 1991 mogen evenwel voor tafelwijn
de namen van de volgende bepaalde gebieden worden
gebruikt :

Artikel 4

— Moselle luxembourgeoise,
— Puglie ,

1.
Voor de omschrijving van een tafelwijn op de etiket
tering wordt onder de naam van een „kleinere geografische
eenheid dan de Lid-Staat", zoals bedoeld in artikel 2 , lid 3 ,

— Abruzzi ,

onder a), verstaan de naam:

— Sardegna ,

— van een buurtschap of veld of van een groep buurtschappen of velden;

— Romagna ,
— Monferrato ,

— van een gemeente of een gedeelte van een gemeente ;

'

— Friuli ,
— Ischia .

— van een wijndeelgebied of een gedeelte daarvan ;

— van een ander gebied dan een bepaald gebied .

Artikel 5

De in de eerste alinea bedoelde geografische eenheden zijn
wijnbouwgebieden in de zin van artikel 72 , lid 3 , eerste
alinea, van Verordening ( EEG ) nr. 822 / 87 .

1.
De vermelding van de naam van een wijnstokras, als
bedoeld in artikel 2 , lid 3 , onder b ), ter omschrijving van een
tafelwijn op de etikettering, mag slechts geschieden ,

2.
De producerende Lid-Staten kunnen , voor de op hun
grondgebied verkregen tafelwijnen die worden omschreven
in toepassing van artikel 72 , leden 2 en 3 , van Verordening
( EEG) nr. 822 / 87, het gebruik verbieden van een of meer
namen van kleinere geografische eenheden dan de Lid-Staat ,

a ) dit ras voorkomt als aanbevolen of als toegestaan ras in
de indeling van de wijnstokrassen, vastgesteld overeen
komstig artikel 13 van Verordening ( EEG) nr . 822 / 87

zoals bedoeld in lid 1 .

indien :

voor de administratieve eenheid waarin de voor de

bereiding van de betrokken tafelwijn gebruikte druiven
zijn geoogst ;
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b) het ras genoemd wordt met de naam welke voorkomt:

— de toelating om dit ras te telen betrekking heeft op een
beperkte oppervlakte ,

— in de indeling van de wijnstokrassen voor de onder a )

— de betrokken autoriteiten van de Lid-Staat die de teelt

bedoelde administratieve eenheid ,

van dit ras heeft toegestaan voor de in artikel 13 ,
lid 3 , van genoemde verordening bedoelde controle
zorg dragen,
— de vermelding van de naam van dit ras op het etiket
samengaat met een vermelding inzake het experimen

— in voorkomend geval , op een nog vast te stellen lijst
met synoniemen. In deze lijst kan worden bepaald dat
een bepaald synoniem slechts mag worden gebruikt
voor de aanduiding van een in de wijnbouwgebieden
waar het gebruik van dat synoniem vanouds gebrui
kelijk is, voortgebrachte tafelwijn;
c) de betrokken tafelwijn , met uitzondering van die pro
dukten welke voor een eventuele verzoeting worden
gebruikt, in zijn geheel verkregen is uit druiven van het
ras waarvan vermelding wordt beoogd;
d) dit ras bepalend is voor het karakter van de betrokken
tafelwijn;

e ) déze vergezeld gaat van de vermelding van een kleinere
geografische eenheid dan de betrokken Lid-Staat, in de
zin van artikel 4 , lid 1 ;
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tele karakter van de teelt van dit ras .

Artikel 6

1.
De in artikel 2 , lid 3 , onder c), bedoelde vermelding
van het oogstjaar op de etikettering is voor tafelwijn slechts
toegestaan indien alle druiven die voor de bereiding van de
betrokken tafelwijn zijn gebruikt, geoogst zijn in het jaar
waarvan de vermelding wordt beoogd.
2.
In afwijking van lid 1 en onder voorbehoud van
artikel 7 , kunnen de producerende Lid-Staten toestaan dat
het oogstjaar wordt vermeld indien de betrokken tafelwijn

f) de naam van dit ras geen aanleiding geeft tot verwarring
met de naam van een bepaald gebied of geografische
eenheid die voor de omschrijving van een v.q.p.r.d . of
voor een ingevoerde wijn wordt gebruikt.

van druiven die zijn geoogst in het jaar waarvan de vermel
ding wordt beoogd.

2.
In afwijking van lid 1 en behoudens artikel 7 , mogende
producerende Lid-Staten de vermelding toestaan

Artikel 7

— van de namen van twee wijnstokrassen voor een en
dezelfde tafelwijn , mits deze wijn geheel uit de vermelde
rassen is verkregen , met uitzondering van de voor een
eventuele verzoeting gebruikte produkten , of

— van de naam van één wijnstokras, indien het betrokken
produkt voor ten minste 85 % , na aftrek van de hoeveel
heid van de voor eventuele verzoeting gebruikte produk
ten, is verkregen uit druiven van het ras waarvan
vermelding wordt beoogd, en op voorwaarde dat dit ras
bepalend is voor het karakter van het betrokken produkt ,

voor ten minste 85 % , na aftrek van de hoeveelheid van de

voor eventuele verzoeting gebruikte produkten , afkomstig is

Artikel 72 , lid 3 , eerste alinea , van Verordening (EEG )
nr. 822 / 87 en artikel 5 , lid 2 , alsmede artikel 6 , lid 2 , van de
onderhavige verordening kunnen slechts gelijktijdig worden
toegepast , indien ten minste 85 % van de door vermenging
verkregen tafelwijn afkomstig is van het wijnbouwgebied ,
het wijnstokras en het oogstjaar die in de omschrijving van
deze tafelwijn zijn vermeld .

A II: Officiële documenten en boekhouding

of

— van de naam van een ras dat overeenkomstig artikel 1 1 ,
lid 2 , onder b), van Verordening (EEG) nr. 2389 / 89van
de Raad van 24 juli 1989 betreffende de algemene
voorschriften inzake de indeling van de wijnstokras
sen 0),als voorlopig toegestaan ras is ingedeeld geduren
de een periode van ten hoogste vijftien jaar vanaf de
datum waarop dit ras aldus werd ingedeeld , indien de
vermelding van de naam van dit ras in de betrokken
Lid-Staat van oudsher gebruikelijk is , of
— gedurende een door de betrokken Lid-Staat te bepalen
periode van ten hoogste vijf jaar , onder voorbehoud van
een verlenging van dë termijn op basis van de commu
nautaire bepalingen betreffende het onderzoek naar de
geschiktheid voor de teelt van wijnstokrassen , van de
naam van een wijnstokras als bedoeld in artikel 13 , lid 2 ,
eerste streepje , van Verordening (EEG) nr . 2389 / 89 , op
voorwaarde dat:

(*) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

Artikel 8

1.

Voor tafelwijn behelst de omschrijving in de officiële

documenten :

a ) het woord „tafelwijn" of, voor tafelwijn die is verkregen
in Spanje door een melange van rode; tafelwijn en witte
tafelwijn, de woorden „vino tinto de mezcla";

b ) de vermelding dat het rode wijn , roséwijn onderschei
denlijk witte wijn betreft , of, wat Spanje betreft , een
melange van rode tafelwijn en witte tafelwijn ;
c) bij

i) verzending naar een andere Lid-Staat of uitvoer: de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de druiven
zijn geoogst en de wijnbereiding is geschied , doch
slechts indien deze beide verrichtingen in dezelfde
Lid-Staat zijn geschied ;
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A III : Handelsdocumenten

ii ) tafelwijn die in een andere Lid-Staat is bereid dan in
die waar de daartoe gebruikte druiven zijn geoogst :
de woorden „wijn verkregen in ... uit in .. . geoog
ste druiven", waarbij in de open ruimten de desbe
treffende Lid-Staten worden genoemd ;
iii) tafelwijn:

— die verkregen is uit een melange van druiven of
uit versnijding van produkten van oorsprong uit

Artikel 10

1.
Indien voor een tafelwijn geen geleidedocument wordt
opgesteld, behelst de omschrijving in de in artikel 1 , lid 2,
onder c), bedoelde handelsdocumenten de vermeldingen
bedoeld

verscheidene Lid-Staten

— in artikel 8 , lid

of

— die verkregen is uit versnijding van tafelwijn als
bedoeld in het eerste streepje , met een tafelwijn
als bedoeld onder ii ),

de woorden „melange van wijn uit verscheidene
landen van de Europese Gemeenschap";
d ) voor wat tafelwijn als bedoeld in bijlage I, punt 13 ,
derde alinea , van Verordening (EEG ) nr . 822 / 87
betreft , het woord „Retsina".

2.
De omschrijving van tafelwijn in de officiëlejdocumen
ten behelst bovendien de in artikel 2, leden 2 en 3 , bedoelde

en hierna opgesomde vermeldingen, voor zover deze voor
komen op de etikettering of voor zover wordt beoogd deze op
de etikettering te vermelden:

en

— in artikel 8 , lid 2 , voor zover zij op de etikettering
voorkomen .

2.
Behelst de omschrijving van tafelwijn in de handelsdo
cumenten bovendien de in artikel 2 bedoelde vermeldingen,
dan dienen deze met de artikelen 4 tot en met 7 en artikel 40

in overeenstemming te zijn .

3.
De Lid-Staten kunnen voor tafelwijn die op hun
grondgebied in het verkeer wordt gebracht , toestaan dat de in
artikel 2 bedoelde vermeldingen in de handelsdocumenten
door middel van een code worden weergegeven . Deze code
dient zodanig te zijn dat de instantie die met de controle is
belast , de omschrijving van de betrokken tafelwijn snel kan
identificeren .

a ) het oogstjaar;
b ) de naam van een kleinere geografische eenheid dan de
betrokken Lid-Staat ;

Afdeling B

c) de naam van één of twee wijnstokrassen;

d) de bijzonderheden betreffende de bereidingswijze of, met
uitzondering van het gehalte aan suikerresidu , de soort
van het produkt;

De omschrijving van in bepaalde gebieden voortgebrachte
kwaliteitswijn (v.q.p.r.d.)
B I : Etikettering

e) naar gelang van het geval , de aanduiding „Landwein",
„vin de pays", „vino tipico", „ovonaoia K<XT & 7tapd
50011", „oivo<; TOJUKÓS", „vino de la tierra", alsmede met
ingang van de tweede, voor Portugal vastgestelde over
gangsetappe , „vinho regional", of een dienovereenkom
stige aanduiding in een officiële taal van de Gemeen
schap ;

f) de gegevens betreffende de natuurlijke of technische
omstandigheden van de wijnbouw die tot deze wijn
hebben geleid .
Artikel 9

1.
Voor tafelwijn behelst de omschrijving in de door de
producenten gevoerde boekhouding de vermeldingen
bedoeld in:

— artikel 8 , lid 1 , onder a ) en b);

— artikel 8 , lid 2 , voor zover wordt beoogd deze te vermel
den op de etikettering of, indien geen etikettering
geschiedt, op het document dat het vervoer begeleidt.

2.
Voor tafelwijn behelst de omschrijving in de door
andere personen dan de producenten gevoerde boekhou
ding:
— de in artikel 8 , lid 1 , bedoelde vermeldingen;
— het nummer van het document dat het vervoer begeleidt
en de datum waarop het werd opgesteld.

Artikel 1 1

1.
Voor de v.q.p.r.d . behelst de omschrijving op de
etikettering:
a ) de vermelding van het bepaalde gebied waaruit deze
afkomstig is ;>
b ) een van de aanduidingen als bedoeld in artikel 15 , lid 7 ,
eerste alinea , tweede streepje , van Verordening ( EEG)
nr . 823 / 87 ;

c) het nominale volume van de v.q.p.r.d . overeenkomstig _
Richtlijn 75 / 106 / EEG ;
d ) voor

— recipiënten met een nominaal volume van 60 liter of
minder: de naam of de firma van de bottelaar, de
gemeente of het gedeelte van de gemeente en de
Lid-Staat waar de bottelaar zijn hoofdzetel heeft,
— de overige recipiënten: de naam of de firma van de
verzender, de gemeente of het gedeelte van de
gemeente en de Lid-Staat waar de verzender zijn
hoofdzetel heeft .

Wanneer bottelen of verzenden in een andere gemeente
of een ander gedeelte van een gemeente geschiedt dan in
de bovenbedoelde of in een in de omgeving daarvan
gelegen gemeente, gaan de in dit punt genoemde
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vermeldingen vergezeld van de vermelding van de
gemeente of het gedeelte van de gemeente waar de
verrichting geschiedt en , wanneer die in een andere
Lid-Staat geschiedt, van de vermelding van die
Lid-Staat ;

e) bij verzending naar een andere Lid-Staat of uitvoer : de
naam van de Lid-Staat waartoe het bepaalde gebied
behoort;

f) het effectieve alcohol-volumegehalte.
2.
Voor v.q.p.r.d . mag de omschrijving op de etikettering
worden aangevuld met:
a) de vermelding dat het rode wijn , roséwijn of witte wijn
betreft;

b ) het oogstjaar, met inachtneming van artikel 15 ;

c) een merk, zulks overeenkomstig de voorwaarden van
artikel 40 ;

Nr . L 232 / 21

voor zover deze zijn omschreven in communautaire
bepalingen of in bepalingen van de producerende
Lid-Staat. Het gebruik van dergelijke aanduidingen mag
evenwel worden verboden voor de omschrijving van
v.q.p.r.d ., voortkomende uit een bepaald gebied waar
deze aanduidingen niet van oudsher gebruikelijk zijn;

1) de naam van een kleinere geografische eenheid dan het
bepaalde gebied , overeenkomstig artikel 13 ;

m ) de naam van het wijnbouwbedrijf of de groepering van
wijnbouwbedrijven waar de betrokken v.q.p.r.d . is
verkregen en die het prestige daarvan kan verhogen , voor
zover deze vermelding in uitvoeringsbepalingen of, bij
gebreke daarvan , door de producerende Lid-Staat is
geregeld ;
n) de naam van een of meer wijnstokrassen, met inachtne
ming van artikel 14 ;
o ) een door een officiële instantie aan de betrokken
v.q.p.r.d . toegekend kwaliteitscontrolenummer;

d) de naam of de firma van de natuurlijke of rechtspersonen
of van een groepering van personen , die aan de handel in
de betrokken v.q.p.r.d . hebben deelgenomen , en de
gemeente of het gedeelte van een gemeente waar hun
hoofdzetel is gevestigd ;

p ) een door een officiële instantie of een hiertoe officieel
erkende instantie aan de betrokken v.q.p.r.d . toegekende
onderscheiding, mits deze door een daartoe geëigend

e) een door een officiële instantie of een hiertoe officieel
erkende instantie aan een der personen of aan een

— hetzij in het wijnbouwbedrijf waar de voor de wijn
gebruikte druiven zijn geoogst en tot wijn zijn

groepering van personen als bedoeld onder d) toegeken^
de aanduiding . die het prestige van de betrokken
v.q.p.r.d . kan verhogen, voor zover deze aanduiding in
uitvoeringsbepalingen of, bij gebreke daarvan , door de
betrokken Lid-Staat is geregeld ;
f) de Lid-Staat van oorsprong, voor zover de vermelding
van de Lid-Staat niet in lid 1 , onder e), is voorgeschre
ven ;

document kan worden bewezen ;

q) de vermelding dat het bottelen is verricht :

bereid ,

— hetzij door een groepering van wijnbouwbedrijven ,
— hetzij in een onderneming gevestigd in het aangegeven
bepaalde wijnbouwgebied of in de onmiddellijke
nabijheid van dit gebied waarmee de wijnbouwbe
drijven waar de gebruikte druiven zijn geoogst , in het
kader van een groepering van wijnbouwbedrijven zijn
verbonden , en die deze druiven tot wijn heeft ver
werkt ;

g) bepaalde analysegegevens , andere dan het effectieve
alcohol-volumegehalte, voor zover voor deze aanduiding
uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld;

h) een tot de consument gerichte raadgeving voor het
gebruik van de wijn ;

i ) aanvullende traditionele aanduidingen , wanneer deze
worden gebruikt onder de voorwaarden , vastgelegd in de
wetgeving van de producerende Lid-Staat , en worden
opgenomen op een nog vast te stellen lijst;

j ) — de communautaire aanduiding „in een bepaald gebied
voortgebrachte kwaliteitswijn" of „v.q.p.r.d ." voor
zover deze aanduiding niet krachtens lid 1, onder b),
is vermeld of

— van een bijzondere van oudsher gebruikte aanduiding
voor zover deze niet krachtens lid 1 , onder b ), is
vermeld;

k) bijzonderheden betreffende

r) een vermelding waarmee wordt aangegeven dat de wijn
in het bepaalde gebied is gebotteld, voor zover deze
vermelding in het betrokken bepaalde gebied vanouds
gebruikelijk is;

s) het nummer van de recipiënt of van dat van de partij ;
t) bijzonderheden betreffende:

de historische gegevens over de betrokken wijn , de
onderneming van de bottelaar of een onderneming
van een natuurlijke of rechtspersoon of groepering
van personen die aan de handel in deze wijn heeft
deelgenomen ,

— de natuurlijke of technische omstandigheden op het
gebied van de wijnbouw, die aan deze wijn ten
grondslag liggen ,
— de rijping van deze wijn ,
voor zover deze bijzonderheden onder de bij uitvoerings
bepalingen vastgestelde voorwaarden worden gebruikt;

— de bereidingswijze,
— de soort van het produkt ,

— de bijzondere kleur van de v.q.p.r.d.,

u) de kleine letter „e", indien de voorverpakkingen aan de
bepalingen van Richtlijn 75 / 106 / EEG met betrekking
tot het vullen voldoen .
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personen , niet zijnde de bottelaar, alsmede de gemeente
of het gedeelte van de gemeente waar deze persoon of
groepering zijn of haar zetel heeft , wordt vermeld .

Artikel 12

1.
Voor de omschrijving van v.q.p.r.d. op de etikettering
mogen uitsluitend de in artikel 11 bedoelde vermeldingen
worden gebruikt .
Evenwel :

— mogen voor v.q.p.r.d , die voor de uitvoer zijn bestemd ,
aanvullende of afwijkende bepalingen worden vastge
steld, voor zover de wetgeving van derde landen daartoe
noopt ,

— mogen de Lid-Staten voor v.q.p.r.d. die op hun grond
gebied in de handel wordt gebracht, tot de tenuitvoerleg
ging van communautaire bepalingen inzake dieetlevens
middelen, aanduidingen betreffende de dieetkenmerken
van deze produkten toestaan ,
— mogen de Lid-Staten: toestaan dat de: vermelding van de
naam van het in artikel 11 , lid 1 , onder a), bedoelde
bepaalde gebied vergezeld gaat van de vermelding van de
naam van een grotere geografische eenheid waarvan het
betrokken bepaalde gebied deel uitmaakt, ten einde de
ligging van het gebied nauwkeuriger aan te geven , mits de
voorwaarden zowel voor het gebruik van de naam van
het genoemde gepaalde gebied als voor het gebruik van de
naam van de genoemde geografische eenheid in acht
worden genomen .
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5.

De vermeldingen bedoeld :
in artikel 1 1 , lid 1 , worden gesteld in een of meer andere
officiële talen van de Gemeenschap , zodat de eindver
bruikereik van die vermeldingen gemakkelijk kan begrij
pen ;

— in artikel 1 1 , lid 2 , worden gesteld in een of meer andere
officiële talen van de Gemeenschap .
In afwijking van de eerste alinea :

a ) geschiedt de vermelding
— van de naam van het bepaalde gebied waaruit de
betrokken v.q.p.r.d . afkomstig is ,
— van de in artikel 11 , lid 2 , onder 1), bedoelde naam
van een kleinere geografische eenheid dan het bepaal
de gebied ,
— van de in artikel 1 1 , lid 2 , onder m ), bedoelde naam
van het wijnbouwbedrijf of de groepering van wijn
bouwbedrijven ,

— betreffende het in artikel 11 , lid 2 , onder q ), bedoel
de bottelen ,

in een officiële taal van de Lid-Staat van oorsprong.
2.
De Lid-Staten kunnen , voor wat de op hun grondge
bied verkregen v.q.p.r.d . betreft , het gebruik van bepaalde,
in artikel 1 1 , lid 2 , bedoelde aanduidingen , met uitzondering
van die onder j ), eerste streepje , verplicht stellen , verbieden
of beperken .

Deze vermeldingen mogen:
— voor v.q.p.r.d. van oorsprong uit Griekenland in een

of meer andere officiële talen van de Gemeenschap
worden herhaald of

— uitsluitend in een andere officiële taal van de Gemeen

3.
Elke Lid-Staat aanvaardt de omschrijving van
v.q.p.r.d. van oorsprong uit andere Lid-Staten , die op zijn
grondgebied in het verkeer wordt gebracht , indien die
omschrijving met de communautaire bepalingen in overeen
stemming is en in de producerende Lid-Staat uit hoofde van
deze verordening is toegestaan .
4.

Op een nader te bepalen wijze :

schap worden gesteld wanneer deze in het betrokken
gedeelte van het grondgebied van de Lid-Staat van
oorsprong waarin het vermelde bepaalde gebied is
gelegen , met de officiële taal is gelijkgesteld en dat in
de betrokken Lid-Staat vanouds gebruikelijk is ;
b ) mogen de bijzondere traditionele aanduidingen als
bédoeld in artikel 15 , lid 2 , van Verordening ( EEG)
nr . 823 / 87 slechts worden vermeld in de officiële taal

zoals deze wordt gebruikt overeenkomstig dat lid .
a) wordt een code gebruikt om op de etiketten van een
v.q.p.r.d. gegevens te verstrekken die volledig of voor
een deel betrekking hebben op de naam van een bepaald
gebied in de zin van artikel 3 van Verordening ( EEG)
nr. 823 / 87 , met uitzondering van die welke voor de
betreffende v.q.p.r.d . mag worden gebruikt . De Lid-Sta
ten mogen echter voor hun grondgebied andere passende
maatregelen treffen om verwarring met dit bepaalde
gebied te voorkomen;

Deze vermelding mag in een of meer andere officiële talen

van de Gemeenschap worden herhaald voor v.q.p.r.d .
van oorsprong uit Griekenland;

c) mag worden besloten dat de vermelding van bijzonder
heden

— als bedoeld in artikel 1 1 , lid 2 , onder k), betreffende
de bereidingswijze , de soort van het produkt of een
bijzondere kleur, en

b ) mag, onverminderd het bepaalde onder a ) en indien de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de v.q.p.r.d .
gebotteld is, dit heeft toegelaten , een code worden
gebruikt voor de in artikel 11 , lid 1 , onder d ), bedoelde
gegevens . De code mag alleen worden gebruikt als op het

— als bedoeld in artikel 11 , lid 2 , onder t), betreffende
de natuurlijke of technische omstandigheden van de
wijnbouw en de bereidingswijze of de rijping van de
v.q.p.r.d .,

etiket voluit de naam of de firma van een aan de handel in

slechts in één officiële taal van de Lid-Staat van oor

de v.q.p.r.d . deelnemende persoon of groepering van

sprong mag geschieden ;
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d ) mogen de Lid-Staten toestaan dat:
— de onder a ), eerste en tweede streepje, of onder b ),
eerste alinea , bedoelde vermeldingen inzake
v.q.p.r.d. die op hun grondgebied wordt geprodu
ceerd en in het verkeer gebracht ,
— de andere , in de eerste alinea bedoelde vermeldingen
betreffende v.q.p.r.d. die op hun grondgebied in het
verkeer wordt gebracht ,
bovendien ook in een andere dan een officiële taal van de

Gemeenschap worden vermeld , wanneer dat in de
betrokken Lid-Staat of op een deel van zijn grondgebied
vanouds gebruikelijk is .
Voor de omschrijving van v.q.p.r.d . die voor uitvoer
bestemd is, mag bij uitvoeringsbepalingen het gebruik van
andere talen worden toegestaan.

Artikel 13

1.
Voor de omschrijving van een v.q.p.r.d . op de etiket
tering wordt onder de naam van een „kleinere geografische
eenheid dan het bepaalde gebied", zoals bedoeld in arti
kel 11 , lid 2 , onder 1), verstaan de naam :

— van een buurtschap of veld of van een groep buurtschap
pen of velden ,
— van een gemeente of een gedeelte van een gemeente ,

ving wordt beoogd , met een produkt dat in hetzelfde
bepaalde gebied , maar buiten deze geografische eenheid
is verkregen , mits de betrokken v.q.p.r.d . voor ten
minste 85 % is verkregen uit druiven die zijn geoogst in
de geografische eenheid waarvan hij de naam draagt;
c) de naam van een in lid 1 bedoelde geografische eenheid ,
vergezeld van die van een gemeente, van een gedeelte van
een gemeente of van een van de gemeenten op het
grondgebied waarvan deze geografische eenheid zich
bevindt , mits

— een dergelijke bepaling vóór 1 september 1976
vanouds gebruikelijk was en vóór die datum in de
bepalingen van de betrokken Lid-Staat voorkwam ,
en

— een gemeentenaam of een naam van een gedeelte van
een gemeente of een van de op een nog vast te stellen
lijst 'genoemde gemeentenamen als representatief
geldt voor alle gemeenten op het grondgebied waar
van deze geografische eenheid zich bevindt.

De producerende Lid-Staten stellen de onder c), tweede
streepje , bedoelde lijst van gemeentenamen op en delen die
aan de Commissie mede .

4.
De naam van een bepaald gebied en de naam van een
geografische eenheid , als bedoeld in lid 1 , mogen niet
worden verleend aan

— een wijn die verkregen is uit de vermenging van een
v.q.p.r.d . met een buiten het betrokken bepaalde gebied
verkregen produkt,"

— van een wijndeelgebied of een gedeelte daarvan .

— een v.q.p.r.d . die verzoet is met een buiten het betrokken
bepaalde gebied verkregen produkt ,

2.

indien deze wijn niet voorkomt op de lijst welke krachtens
artikel 6 , lid 5 , van Verordening ( EEG ) nr . 823 / 87 dient te
worden vastgesteld.

De producerende Lid-Staten kunnen aan v.q.p.r.d . de

naam verlenen van een kleinere geografische eenheid dan het
betrokken bepaalde gebied , mits

— deze geografische eenheid nauwkeurig afgebakend is,
— alle druiven waaruit deze wijn is verkregen, uit deze
eenheid afkomstig zijn.

3.
Ingeval een v.q.p.r.d . afkomstig is van produkten ,
bereid uit druiven die zijn geoogst in verschillende geografi
sche eenheden als bedoeld in lid 1 , die binnen een zelfde
bepaald gebied zijn gelegen , is als aanvullende aanduiding bij
de naam van het bepaalde gebied alleen de naam van de
grotere geografische eenheid waartoe alle betrokken , met
wijnstokken beplante oppervlakten behoren , toegestaan.

De producerende Lid-Staten kunnen evenwel , behoudens
artikel 16 , toestemming verlenen om voor de omschrijving
van een v.q.p.r.d . gebruik te maken van:
a) de naam van een in lid 1 bedoelde geografische eenheid
wanneer deze wijn is verzoet met een in hetzelfde
bepaalde gebied verkregen produkt ;
b) de naam van een in lid 1 bedoelde geografische eenheid
wanneer deze wijn is verkregen door vermenging van
druiven , druivemost, jonge , nog gistende wijn of, tot eiï
met 31 augustus 1991 , van wijn , van oorsprong uit de
geografische eenheid waarvan de naam voor de omschrij

Artikel 14

1.
De vermelding van de naam van een wijnstokras , als
bedoeld in artikel 11 , lid 2 , onder n), ter omschrijving van
een v.q.p.r.d . op de etikettering mag slechts geschieden,
indien :

a) dit ras voorkomt op de lijst die door de Lid-Staten
krachtens artikel 4 , lid 1 , van Verordening (EEG)
nr. 823 / 87 voor de omschrijving van de wijnstokrassen
die geschikt zijn voor de bereiding van de onderscheiden,
op hun grondgebied voortgebrachte v.q.p.r.d ., is opge
steld;
b) het ras wordt genoemd met de naam die voorkomt:
— in de categorie van aanbevolen of toegestane rassen
van de indeling van de wijnstokrassen voor de
betrokken administratieve eenheid ,

— in voorkomend geval , op een nog vast te stellen lijst
met synoniemen. In die lijst mag worden bepaald dat
een synoniem slechts mag worden gebruikt voor de
omschrijving van een v.q.p.r.d . die is voortgebracht
in de wijnbouwgebieden waar dat synoniem vanouds
gebruikelijk is;
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c) de v.q.p.r.d ., met uitzondering van de voor eventuele
verzoeting gebruikte produkten, in zijn geheel verkregen
is uit druiven van het ras dat men wil vermelden;

d) dit ras bepalend is voor het karakter van de betrokken
v.q.p.r.d .;

bereiding van de betrokken v.q.p.r.d . gebruikte druiven ,
geoogst zijn in het jaar waarvan vermelding wordt
beoogd .
2.
In afwijking van lid 1 en behoudens artikel 16 , kunnen
de producerende Lid-Staten toestaan dat het oogstjaar wordt
vermeld , indien de betrokken v.q.p.r.d . voor ten minste

e) de naam van dit ras geen aanleiding geeft tot verwarring
met die van een bepaald gebied of van een geografische
eenheid die voor de omschrijving van een andere
v.q.p.r.d . of van een ingevoerde wijn wordt gebruikt.

85 % , na aftrek van de hoeveelheid van de voor eventuele
verzoeting gebruikte produkten, afkomstig is van druiven die
zijn geoogst in het jaar waarvan vermelding wordt
beoogd .

2.
In afwijking van lid 1 en behoudens artikel 16 , mogen
de producerende Lid-Staten vermelding toestaan :

Artikel 16

— van de namen van twee wijnstokrassen voor een en
dezelfde v.q.p.r.d., mits deze met uitzondering van de
voor een eventuele verzoeting gebruikte produkten ,
geheel uit de vermelde rassen is verkregen , of

— van de naam van één wijnstokras, indien het betrokken
produkt voor ten minste 85 % , na aftrek van de hoeveel
heid van de voor eventuele verzoeting gebruikte produk
ten, is verkregen uit druiven van het ras dat men wenst te
vermelden , en op voorwaarde dat dit ras bepalend is voor
het karakter van het betrokken produkt , of
— van de naam van een wijnstokras dat overeenkomstig
artikel 11 , lid 2 , onder b), van Verordening ( EEG )
nr. 2389 / 89 als voorlopig toegestaan ras is ingedeeld ,
gedurende een periode van ten hoogste vijftien jaar vanaf
de datum waarop dit ras aldus werd ingedeeld , indien de
vermelding van de naam van dit ras in de betrokken
Lid-Staat traditioneel is, of

— gedurende een door de betrokken Lid-Staat te bepalen
periode van ten hoogste vijf jaar, onder voorbehoud van
een verlenging van de termijn op grond van de commu
nautaire bepalingen betreffende het onderzoek naar de
geschiktheid voor de teelt van wijnstokrassen , van de
naam van een wijnstokras als bedoeld in artikel 13, lid 2 ,

eerste streepje , van Verordening (EEG) nr. 2389 / 89 , op
voorwaarde dat :

— het een ras van de soort Vitis vinifera betreft,

— de toelating om dit ras te telen , betrekking heeft op
een beperkte oppervlakte ,
— de betrokken autoriteiten van de Lid-Staat, waar de

teelt van dit ras is toegestaan , voor de in artikel 13 ,
lid 3 , van de genoemde verordening bedoelde contro
le zorg dragen ,

Artikel 13 , lid 3 , tweede alinea , onder a), artikel 14 , lid 2 ,
tweede streepje , en artikel 15 , lid 2 , kunnen slechts gelijktij
dig worden toegepast, indien ten minste 85 % van de door
vermenging verkregen v.q.p.r.d. afkomstig is van de kleinere
geografische eenheid dan het bepaalde gebied , van het
wijnstokras en van het oogstjaar die in de omschrijving van
deze v.q.p.r.d. zijn opgenomen ;

B II: Officiële documenten en boekhouding
Artikel 17

1.
Voor v.q.p.r.d . behelst de omschrijving in de officiële
documenten de volgende vermeldingen:
a) de vermelding „v.q.p.r.d .";
b) in voorkomend geval , een van de aanduidingen bedoeld
in artikel ! 5 , lid 7 , eerste alinea , tweede streepje , van
Verordening ( EEG ) nr. 823 / 87 ;
c) het bepaalde gebied;
d) de vermelding dat het rode wijn , roséwijn , onderschei
denlijk witte wijn betreft;
e) bij verzending naar een andere Lid-Staat of bij uitvoer: de
vermelding van de Lid-Staat waartoe het bepaalde gebied
behoort .

2.
De omschrijving van v.q.p.r.d . in de officiële docu
menten behelst bovendien de in artikel 11 , lid 2 , bedoelde en
hierna opgesomde vermeldingen voor zover deze voorkomen

op de etikettering of voor zover vermelding ervan op de
etikettering wordt beoogd:
a) het oogstjaar;

— vermelding van de naam van dit ras op het etiket
samengaat met een vermelding waarbij op het expe

b) een specifieke traditionele aanduiding van de kwali

rimentele karakter van de teelt van dit ras wordt

c) de bijzonderheden betreffende de bereidingswijze, de
bijzondere kleur of, met uitzondering van het gehalte aan
suikerresidu , de soort van het produkt ;

gewezen .

Artikel 15

teit ;

d) de naam van een kleinere geografische eenheid dan het
bepaalde gebied ;
e) de naam van één of twee wijnstokrassen ;

1.
De in artikel 1 1 , lid 2, onder b), bedoelde vermelding
van het oogstjaar voor de omschrijving van een v.q.p.r.d. op
de etikettering, is slechts toegestaan indien alle , voor de

f) de gegevens betreffende de natuurlijke of technische
omstandigheden van de wijnbouw die tot deze wijn
hebben geleid .

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

9 . 8 . 89

Artikel 18

Nr. L 232 / 25

a) de soort van het produkt, bij welke vermelding gebruik
wordt gemaakt van:

f1.
Voor v.q.p.r.d. behelst de omschrijving in de door de
! producenten gevoerde boekhouding de vermeldingen

— de definitie in de communautaire bepalingen waar
mee het betrokken produkt het nauwkeurigst wordt

bedoeld in :

omschreven ,

— artikel 17, lid 1 , onder a ), b), c) en d ),

of

— artikel 17 , lid 2 , voor zover wordt beoogd deze te
vermelden op de etikettering, of, indien geen etikettering
geschiedt, op het document dat het vervoer begeleidt.

— voor produkten die in het verkeer zijn op het
grondgebied van de betrokken Lid-Staat: andere
vermeldingen dan die welke in de communautaire
bepalingen worden gedefinieerd en waarvan het
gebruik in die Lid-Staat van oudsher gebruikelijk

2.
Voor v.q.p.r.d. behelst de omschrijving in de door
andere personen dan de producenten gevoerde boekhou
ding:
— de in artikel 17 , lid 1 , bedoelde vermeldingen,

is;

b) voor

— druivemost en geconcentreerde druivemost: de dicht

— het nummer van het document dat het vervoer begeleidt
en de datum waarop het werd opgesteld .

heid ,

— gedeeltelijk gegiste druivemost en jonge , nog gistende
wijn : het effectieve en het totale alcohol-volumege
halte of een van beide,

— andere wijn : het effectieve en het totale alcohol
volumegehalte of een van beide;

B III : Handelsdocumenten

Artikel 19

1.
Indien voor een v.q.p.r.d. geen document dat het
vervoer begeleidt wordt opgesteld, behelst de omschrijving in
de in artikel 1 , lid 2 , onder c), bedoelde handelsdocumen

c) het nominale volume van het produkt overeenkomstig
Richtlijn 75 / 106 / EEG ;
d) voor

— recipiënten met een nominaal volume van 60 liter of
minder: de naam of de firma van de bottelaar , de
gemeente of het gedeelte van een gemeente en de
Lid-Staat waar de bottelaar zijn hoofdzetel heeft ,

ten :

— de in artikel 17 , lid 1 , bedoelde vermeldingen, en

— voor zover zij op de etikettering voorkomen , de in
artikel 17 , lid 2, bedoelde vermeldingen .
2.

— de overige recipiënten: de naam of de firma van de
verzender, de gemeente of het gedeelte van een
gemeente en de Lid-Staat waar de verzender zijn
hoofdzetel heeft;

Behelst de omschrijving van v.q.p.r.d . in de handels

documenten bovendien de in artikel 1 1 bedoelde vermeldin

gen , dan dienen deze met de artikelen 13 tot en met 16 en
artikel 40 in overeenstemming te zijn .

e) bij verzending naar een andere Lid-Staat of bij uit
voer :

3.
De Lid-Staten kunnen voor v.q.p.r.d . die op hun
grondgebied in het verkeer wordt gebracht , toestaan dat de in
artikel 1 1 bedoelde vermeldingen in de handelsdocumenten
door middel van een code worden weergegeven . Deze code
dient zodanig te zijn dat de instantie die met de controle is
belast , de omschrijving van de betrokken v.q.p.r.d. snel kan

— voor wijn : de Lid-Staat op het grondgebied waarvan
de druiven zijn geoogst en de wijn is bereid , zulks
uitsluitend indien deze beide verrichtingen in dezelfde
Lid-Staat hebben plaatsgevonden ,

— voor druivemost: de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan de druiven zijn geoogst en de bereiding is
geschied, doch slechts indien deze beide verrichtingen
in dezelfde Lid-Staat zijn geschied;

identificeren .

f) voor wijn en druivemost

— die verkregen zijn uit versnijding van produkten van
oorsprong uit verscheidene Lid-Staten: de woorden
„bereid uit produkten uit verscheidene landen van de
Europese Gemeenschap",

Afdeling C

De omschrijving van andere produkten dan tafelwijn en
v.q.p.r.d.

— die niet zijn bereid in de Lid-Staat waar de gebruikte
druiven zijn geoogst : de vermelding „EEG";

C I: Etikettering

Artikel 20

1.
Indien andere produkten dan tafelwijn en v.q.p.r.d .
worden geëtiketteerd , wordt op de etiketten vermeld :

g) een eventuele beperking van het gebruik dat in de
communautaire bepalingen is voorgeschreven.

2.

De omschrijving van de in lid 1 bedoelde produkten op

de etikettering mag worden aangevuld met:
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a) het oogstjaar;

b ) de naam of de firma van de natuurlij ke of rechtspersonen
of van een groepering van personen die hebben deelge
nomen aan de handel in het betrokken produkt, de

gemeente of het gedeelte van een gemeente waar zij hun
hoofdzetel hebben;

c) voor zover het produkt niet naar een andere Lid-Staat
wordt verzonden of uitgevoerd en wanneer aan de
voorwaarden van lid 1 , onder f), niet is voldaan: de
Lid-Staat op het grondgebied waarvan de druiven zijn
geoogst en de bereiding is geschied;

d) de kleine letter „e", indien de voorverpakkingen aan de
bepalingen van Richtlijn 75 / 106 / EEG met betrekking
tot het vullen voldoen ;

e) andere analysegegevens dan de in lid 1 , onder b ), bedoel
de vermeldingen', voor zover daartoe uitvoeringsbepalin
gen zijn vastgesteld .
3.
Indien gedeeltelijk gegiste druivemost voor recht
streekse menselijke consumptie is bestemd , mag de omschrij
ving hiervan op de etikettering voorts worden aangevuld
met :

taire bepalingen inzake dieetlevensmiddelen , aanduidin
gen betreffende de dieetkenmerken van deze produkten
toestaan .

3.
De in artikel 20 , lid 2 , onder a), bedoelde vermelding
van het oogstjaar voor de omschrijving op de etikettering van
een ander produkt dan tafelwijn of v.q.p.r.d ., mag slechts
dan geschieden indien alle, voor de bereiding van het
betrokken produkt gebruikte druiven zijn geoogst in het jaar
waarvan vermelding wordt beoogd .

De in artikel 20 , lid 3 , onder b ), bedoelde vermelding van
een wijnstokras om op de etikettering een ander produkt dan
tafelwijn of v.q.p.r.d. te omschrijven , mag slechts dan
geschieden indien wordt voldaan aan de voorwaarden die
overeenkomen met die gesteld in artikel 5 , lid 1 .
4.
Voor de omschrijving van andere produkten dan
tafelwijn en v.q.p.r.d . op het etiket, worden:
— de vermeldingen bedoeld in artikel 20 , lid 1 , in een of
meer andere officiële talen van de Gemeenschap gesteld,
zodat de eindverbruiker eik van de vermeldingen gemak
kelijk kan begrijpen ;
— de vermeldingen bedoeld in artikel 20 , lid 2 , in een of

meer andere officiële talen van de Gemeenschap

a) de vermelding van de geografische eenheid, in de zin van
artikel 4 , lid 1 , waaruit dit produkt van oorsprong is ,
mits wordt voldaan aan de voorwaarden die in artikel 4 ,

lid 3 , voor tafelwijn worden aangegeven ;
b) de naam van een wijnstokras ;

c) de vermelding dat het een rood , rosékleurig, onderschei
denlijk wit produkt betreft.

gesteld.
Voor deze produkten die op hun grondgebied in het verkeer
worden gebracht , kunnen de Lid-Staten toestaan dat deze
vermeldingen bovendien in een andere dan een officiële taal
van de Gemeenschap worden gesteld wanneer die taal in de
betrokken Lid-Staat of op een deel van zijn grondgebied
vanouds wordt gebruikt .
Voor de omschrijving van andere produkten dan tafelwijn of
v.q.p.r.d. die bestemd zijn voor uitvoer, mag bij uitvoerings
bepalingen het gebruik van andere talen worden toege

Artikel 21

staan .

1.
Voor de omschrijving op de etikettering van andere
produkten dan tafelwijn en v.q.p.r.d . mogen uitsluitend de
in artikel 20 bedoelde vermeldingen worden gebruikt . In
toepassingsbepalingen kunnen evenwel voor andere, voor
uitvoer bestemde produkten dan tafelwijn en v.q.p.r.d .
aanvullende bepalingen worden opgenomen , voor zover de
wetgeving van derde landen daartoe noopt.
2.
Elke Lid-Staat aanvaardt de omschrijving van andere
produkten dan tafelwijn en v.q.p.r.d ., van oorsprong uit
andere Lid-Stiaten , die op zijn grondgebied in het verkeer
worden gebracht, indien die omschrijving met de commu
nautaire bepalingen in overeenstemming is en in de produ
cerende Lid-Staat krachtens deze verordening is toege
staan .

De Lid-Staten mogen evenwel :

C II: Officiële documenten en boekhouding

Artikel 22

1.
Voor andere produkten dan tafelwijn of v.q.p.r.d .,
behelst de omschrijving in de officiële documenten :
a ) de vermelding dat het een rood, rosékleurig, onderschei
denlijk wit produkt betreft;

b ) de soort van het produkt, bij welke vermelding gebruik
wordt gemaakt van
— de definitie in de communautaire bepalingen waar
mee het betrokken produkt het nauwkeurigst wordt
omschreven ,

— voor andere produkten dan tafelwijn en v.q.p.r.d . die op
hun grondgebied zijn verkregen , bepaalde, in artikel 20 ,
leden 2 en 3 , bedoelde vermeldingen verplicht stellen of
verbieden, dan wel het gebruik ervan beperken ,
— voor druivemost die op hun grondgebied in de handel
wordt gebracht , tot de tenuitvoerlegging van communau

of

— voor produkten die in het verkeer zijn op het
grondgebied van de betrokken Lid-Staat: andere
vermeldingen dan die welke in de communautaire
bepalingen worden omschreven, en die in die
Lid-Staat vanouds gebruikelijk zijn ;
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c) bij verzending naar een andere Lid-Staat of bij uitvoer:
— voor wijn : de Lid-Staat op het grondgebied waarvan
de druiven zijn geoogst en de wijn is bereid , doch
slechts indien deze beide verrichtingen in dezelfde
Lid-Staat zijn geschied ,

— de in artikel 22 , lid 1 , bedoelde vermeldingen ,
— het nummer van het document dat het vervoer begeleidt
en de datum waarop het werd opgesteld .

— voor druivemost: de Lid-Staat op het grondgebied
waarvan de druiven zijn geoogst en de bereiding is
geschied , doch slechts indien deze beide verrichtingen
in dezelfde Lid-Staat zijn geschied;
d) voor wijn en druivemost

— die verkregen zijn uit versnijding van produkten van
oorsprong uit verscheidene Lid-Staten: de woorden
„bereid uit produkten uit verscheidene landen van de
Europese Gemeenschap",

— die niet zijn bereid in de Lid-Staat waar de gebruikte
druiven zijn geoogst: de vermelding „EEG".
2.
De omschrijving van andere produkten dan tafelwijn
of v.q.p.r.d . in de officiële documenten behelst boven
dien :

a ) voor produkten, bestemd voor verwerking tot tafelwijn ,
en voor wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt: de in
artikel 8 , lid 2 , bedoelde vermeldingen ;

C III : Handelsdocumenten

Artikel 24

1.
Indien voor een ander produkt dan tafelwijn of
v.q.p.r.d . geen document dat het vervoer begeleidt is opge
steld , behelst de omschrijving in de in artikel 1 , lid 2 ,
onder c), bedoelde handelsdocumenten ten minste de in
artikel 22 , lid 1 , bedoelde vermeldingen .
2.
Indien bovendien het oogstjaar of het wijnstokras is
vermeld , moeten deze vermeldingen geschieden in overeen
stemming met artikel 21 , lid 3 .
3.
Indien de omschrijving in de handelsdocumenten voor
druivemost, gedeeltelijk gegiste druivemost en jonge , nog
gistende wijn , bestemd om tot tafelwijn te worden verwerkt,
alsmede voor wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt,
bovendien in artikel 2 bedoelde vermeldingen omvat, dienen
deze met de bepalingen van de artikelen 4 tot en met 7 en
artikel 40 in overeenstemming te zijn.
4.

b ) voor produkten , bestemd voor verwerking tot
v.q.p.r.d .: de in artikel 17 , lid 1 , onder c) en in voorko
mend geval onder b ), en in lid 2 , bedoelde vermeldin
gen ;

c) voor andere produkten : de in artikel 20, lid 2 , onder a)
en c), en lid 3 , bedoelde vermeldingen ,

voor zover deze voorkomen op de etikettering of voor zover
vermelding ervan op de etikettering van tafelwijn of
v.q.p.r.d . die is verkregen uit de onder a) en b ) bedoelde
produkten of op de etikettering van de onder c) bedoelde
produkten , wordt beoogd.
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Indien de omschrijving in de handelsdocumenten voor

druivemost , gedeeltelijk gegiste druivemost en jonge, nog
gistende wijn, bestemd om tot v.q.p.r.d . te worden verwerkt,
bovendien in artikel 11 bedoelde vermeldingen omvat , die
nen deze met de bepalingen van de artikelen 13 tot en met 16
en artikel 40 in overeenstemming te zijn .
5.
De vermeldingen die voorkomen in de handelsdocu
menten van de in de leden 3 en 4 bedoelde produkten dienen
in overeenstemming te zijn met die welke in de documenten
die het vervoer begeleiden voorkomen .
6.
De Lid-Staten kunnen voor andere produkten dan
tafelwijn of v.q.p.r.d . die op hun grondgebied in het verkeer
worden gebracht, toestaan dat de in artikel 20 bedoelde
vermeldingen in de handelsdocumenten door middel van een
code worden weergegeven. Deze code dient zodanig te zijn
dat de instantie die met de contrdle is belast, de omschrijving
van het betrokken produkt snel kan identificeren .

Artikel 23

1.
Voor andere produkten dan tafelwijn of v.q.p.r.d .
behelst de omschrijving in de door de producenten gevoerde
boekhouding:

HOOFDSTUK II

OMSCHRIJVING VAN DE PRODUKTEN VAN OORSPRONG
UIT DERDE LANDEN

— de in artikel 22, lid 1 , onder a) en b), bedoelde vermel

dingen ,

Afdeling A

— de in artikel 22 , lid 2 , bedoelde vermeldingen voor zover
vermelding ervan op de etikettering wordt beoogd , of,
indien er geen etikettering plaatsvindt, op het document
dat het vervoer begeleidt.

2.
In de door andere personen dan de producenten
gevoerde boekhouding behelst de omschrijving van deze
produkten:

Etikettering
Artikel 25

1.
Voor ingevoerde wijn die voor rechtstreekse menselij
ke consumptie bestemd is en niet voorkomt op de in
artikel 26 , lid 1 , bedoelde lijst , behelst de omschrijving op de
etikettering:
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a) het woord „wijn";

b ) het nominale volume van de ingevoerde wijn overeen
komstig Richtlijn 75 / 106 / EEG;
c) wanneer deze wijn
— in de Gemeenschap wordt verpakt in recipiënten met
een nominaal volume van 60 liter of minder : de naam

of de firma van de bottelaar, de gemeente of het
gedeelte van de gemeente en de Lid-Staat waar de
bottelaar zijn hoofdzetel heeft . Wanneer het bottelen
evenwel in een andere gemeente of een ander gedeelte
van de gemeente dan bovenbedoelde of in een in de
omgeving daarvan gelegen gemeente geschiedt , gaat
de vermelding van de hoofdzetel van de bottelaar
vergezeld van de aanduiding van de gemeente of het .
gedeelte van de gemeente waar het bottelen geschiedt,
en wanneer dat in een andere Lid-Staat geschiedt , van
deze Lid-Staat ,

— buiten de Gemeenschap wordt verpakt in recipiënten
met een nominaal volume van 60 liter of minder; de

naam of de firma van de importeur, de gemeente of
het gedeelte van een gemeente waar de importeur zijn
hoofdzetel heeft,

— in andere recipiënten wordt aangeboden :
— de naam of de firma van de importeur , de
gemeente of het gedeelte van een gemeente waar
de importeur zijn hoofdzetel heeft, of
— indien de importeur niet dezelfde persoon is als de

f) bijzonderheden betreffende
— de historische gegevens over de betrokken wijn, de
onderneming van de bottelaar of een onderneming
van een natuurlijke of rechtspersoon of groepering
van personen die aan de handel in deze wijn heeft
deelgenomen ,
— de natuurlijke of technische omstandigheden op het
gebied van de wijnbouw, die aan deze wijn ten
grondslag liggen ,
— de rijping van deze wijn ,
voor zover deze bijzonderheden worden gebruikt onder
de voorwaarden die bij uitvoeringsbepalingen zijn vast
gelegd ;
g) een vermelding die door een officiële instantie of een
officieel hiertoe erkende instantie aan één van de perso
nen of aan de groepering van personen als bedoeld
onder c) is toegekend en die het prestige van de betrokken
ingevoerde wijn kan verhogen , voor zover deze vermel
ding is geregeld in communautaire uitvoeringsbepalingen
of, bij gebreke daarvan, in bepalingen van het derde land
van oorsprong ;

h ) de kleine letter „e", indien de voorverpakkingen aan de
bepalingen van Richtlijn 75 / 106 / EEG met betrekking
tot het vullen voldoen ;

i) een verduidelijking met betrekking tot de soort van het
produkt voor zover deze vermelding in communautaire
uitvoeringsbepalingen is geregeld .

verzender, de naam of de firmanaam van de

verzender, de gemeente of het gedeelte van de
gemeente en de Lid-Sraat waar de verzender zijn

Artikel 26

hoofdzetel heeft;

d) het derde land van oorsprong zoals aangeduid in de in
Verordening (EEG ) nr. 2390 / 89 van de Raad van 24 juli
1989 houdende vaststelling van de algemene voorschrif
ten voor de invoer van wijn , druivesap en druivemost ( J )
bedoelde documenten , waarvan de betrokken wijn bij
invoer vergezeld gaat;
e) het effectieve alcohol-volumegehalte .
2.
De omschrijving op de etikettering van de in lid 1
bedoelde wijn mag worden aangevuld met:

a) de vermelding dat het witte wijn, rode wijn onderschei
denlijk roséwijn betreft;
b ) een merk overeenkomstig de in artikel 40 vastgestelde
voorwaarden ;
c) de naam of de firma van de natuurlijke of rechtspersonen
of van een groepering van personen die aan de handel in
de ingevoerde wijn hebben deelgenomen en de gemeente
waar zij hun hoofdzetel hebben ;

d) bepaalde analysegegevens , andere dan het effectieve
alcohol-volumegehalte , voor zover voor deze vermelding
uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld ;
e) een tot de consument gerichte raadgeving voor het
gebruik van de wijn;
( 1 ) Zie bladzijde 7 van dit Publikatieblad.

1.
Voor ingevoerde wijn , bestemd voor rechtstreekse
menselijke consumptie die met een geografische aanduiding
wordt omschreven en die op een nog vast te stellen lijst
voorkomt, behelst de omschrijving op de etikettering:

a) de naam van een in het betrokken derde land gelegen
geografische eenheid j onder de voorwaarden van arti
kel 29 ;

b ) het nominale volume van de ingevoerde wijn overeen
komstig Richtlijn 75 / 106 / EEG ;
c) wanneer deze wijn

— in de Gemeenschap wordt verpakt in recipiënten met
een nominaal volume van 60 liter of minder: de naam

of de firma van de bottelaar, de gemeente of het
gedeelte van de gemeente en de Lid-Staat waar de
bottelaar zijn hoofdzetel heeft . Wanneer het bottelen
evenwel in een andere gemeente of een ander gedeelte
van de gemeente dan bovenbedoelde of dan een in de
omgeving daarvan gelegen gemeente geschiedt, gaat
de vermelding van de hoofdzetel van de bottelaar
vergezeld van de aanduiding van de gemeente of het
gedeelte van de gemeente waar het bottelen geschiedt,
en wanneer dat in een andere Lid-Staat geschiedt , van
deze Lid-Staat ,

— buiten de Gemeenschap wordt verpakt in recipiënten
met een nominaal volume van 60 liter of minder: de

naam of de firma van de importeur, de gemeente of
het gedeelte van een gemeente waar de importeur zijn
hoofdzetel heeft ,
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— in andere recipiënten wordt aangeboden :
— de naam of de firma van de importeur , de
gemeente of het gedeelte van een gemeente waar
de importeur zijn hoofdzetel heeft , of
— indien de importeur niet dezelfde persoon is als de

voor zover deze vermeldingen zijn vastgelegd in commu
nautaire uitvoeringsbepalingen of in bepalingen van het
derde land van oorsprong . Het gebruik van dergelijke
vermeldingen mag echter voor de omschrijving van
bepaalde ingevoerde wijnen worden verboden wanneer

zij niet traditioneel zijn of kunnen leiden tot verwarring
ten aanzien van de soort of de oorsprong van de wijn ;

verzender , de naam of de firmanaam van de
verzender, de gemeente of het gedeelte van de

gemeente en de Lid-Staat waar de verzender zijn
hoofdzetel heeft;
d) het derde land van oorsprong zoals aangeduid in de in
Verordening (EEG ) nr. 2390 / 89 bedoelde documenten ,
waarvan de betrokken , wijn bij invoer vergezeld gaat;
e) het effectieve alcohol-volumegehalte.
Op deze lijst mogen slechts ingevoerde wijnen voorkomen
ten aanzien waarvan erkend is dat de produktievoorwaarden
van elk van deze wijnen gelijkwaardig zijn aan die van een
v.q.p.r.d. of tafelwijn met een geografische aanduiding.
2.
De omschrijving op de etikëttering van de in lid 1
bedoelde wijn mag worden aangevuld met:
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1)

de naam van het wijnbouwbedrijf of van de groepering
van wijnbouwbedrijven waar de betrokken wijn is
verkregen , welke het prestige van deze wijn kan verho
gen , voor zover deze vermelding in bepalingen van het
derde land van oorsprong is geregeld ;

m) een door de officiële instantie aan de betrokken wijn
toegekend kwaliteitscontrolenummer;
n ) een onderscheiding welke door een officiële instantie of
een officieel hiertoe erkende instantie aan de betrokken

wijn is toegekend, mits de onderscheiding door een
daartoe geëigend document kan worden bewezen ;
o ) de vermelding dat het bottelen is verricht :

a) het woord „wijn", al dan niet vergezeld van de vermel
ding dat het rode wijn , roséwijn , onderscheidenlijk witte
wijn betreft ;

— hetzij in het wijnbouwbedrijf waar de voor de wijn
gebruikte druiven zijn geoogst en tot wijn zijn

b) de naam van een andere geografische eenheid dan die
welke voorkomt op de in lid 1 bedoelde lijst, onder de in
artikel 29 vastgestelde voorwaarden;

— hetzij door een groepering van wijnbouwbedrijven,
— hetzij in een onderneming , gevestigd in het aangege
ven wijnbouwgebied, waarmee de wijnbouwbedrij
ven waar de gebruikte druiven zijn geoogst, in het
kader van een groepering van wijnbouwbedrijven
zijn verbonden , en die deze druiven tot wijn heeft

c) de vermeldingen
— die de geografische aanduidingen vergezellen om de
nadruk te leggen op het typisch regionale karakter
van de betrokken wijn , of
— die betrekking hebben op een hogere kwaliteit,
voor zover deze vermeldingen door de nationale bepalin
gen voor de binnenlandse markt vdn het derde land
waaruit de wijn van oorsprong is, zijn voorgeschreven en
door de Gemeenschap worden erkend ;
d ) de naam van een of twee wijnstokrassen , onder de in
artikel 30 vastgestelde voorwaarden;

e) het oogstjaar , onder de in artikel 31 vastgestelde voor
waarden ;

f)

bepaalde analysegegevens, andere dan het effectieve
alcohol-volumegehalte, voor zover voor deze vermelding
uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld;

g) een merk, overeenkomstig de voorwaarden van arti
kel 40 ;

h) de naam of de firma van de natuurlijke of rechtspersonen
of van een groepering van personen die aan de handel in
de ingevoerde wijn heeft deelgenomen, de gemeente of
het gedeelte van een gemeente waar zij hun hoofdzetel
hebben ;

i)

een tot de consument gerichte raadgeving voor het
gebruik van wijn ;

k) bijzonderheden betreffende :
— bereidingswijze ,
— de soort van het produkt,
— een bijzondere kleur van het produkt ,

bereid ,

verwerkt;

p ) bijzonderheden betreffende
— de historische gegevens over de betrokken wijn , de
onderneming van de bottelaar of een onderneming
van een natuurlijke of rechtspersoon of groepering
van personen die aan de handel in deze wijn heeft
deelgenomen,

— de natuurlijke of technische omstandigheden op het
gebied van de wijnbouw, die aan deze wijn ten
grondslag liggen,

— de rijping van deze wijn ,
voor zover deze bijzonderheden worden gebruikt onder
de voorwaarden die bij uitvoeringsbepalingen zijn vast
gelegd ;
q ) een vermelding die door een officiële instantie of een
officieel hiertoe erkende instantie aan een van de perso
nen of aan een groepering van personen als bedoeld
onder h ) is toegekend en die het prestige van de betrok^
ken ingevoerde wijn kan verhogen, voor zover deze

vermelding in communautaire uitvoeringsbepalingen of,
bij gebreke daarvan, in bepalingen van het derde land
van oorsprong is geregeld ;

r) vergezeld van de kleine letter „e", indien de voorverpak
kingen aan de bepalingen van Richtlijn 75 / 106 / EEG
met betrekking tot het vullen voldoen;
s) het nummer van de recipiënt of het nummer van de
partij .
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Artikel 27

1.
Indien andere ingevoerde produkten dan de in de
artikelen 25 en 26 bedoelde worden geëtiketteerd, dragen de
etiketten de volgende vermeldingen:

a ) de soort van het produkt, met dien verstande dat
hiervoor die in de communautaire bepalingen voorko
mende definitie wordt gebruikt waarmee het betrokken
produkt het nauwkeurigst wordt omschreven ;

3.
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Volgens dezelfde procedure:

— kunnen de in artikel 25 , lid 2, artikel 26 , lid 2 , en
artikel 27 , lid 2 , bedoelde vermeldingen verplicht wor

den gesteld , worden verboden of kan het gebruik daarvan
worden beperkt ;
— kunnen kleine hoeveelheden wijn van oorsprong uit
derde landen van de toepassing van artikel 25 , lid 1 , en
artikel 26 , lid 1 , onder b ), c) en d), worden vrijgesteld .

b ) voor

— druivemost en geconcentreerde druivemost: de dicht
heid ,

— wijn: het effectieve en het totale alcohol-volumege
halte, of een van beide;

c) het nominale volume van het ingevoerde produkt over
eenkomstig Richtlijn 75 / 106 / EEG , waarbij eventueel de
kleine letter „e" wordt gevoegd , voor zover de voorver

pakkingen voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn
met betrekking tot het vullen ;

d) de naam of de firma van de importeur, alsmede de
gemeente of het gedeelte van de gemeente waar deze zijn
hoofdzetel heeft of, indien het ingevoerde produkt wordt
aangeboden in recipiënten met een nominaal volume van
meer dan 60 liter en de importeur niet dezelfde persoon is
als de verzender, de naam of de firmanaam van de

verzender, alsmede de gemeente of het gedeelte van de
gemeente en de Lid-Staat waar de verzender zijn hoofd

4.
Bijzondere voorwaarden betreffende de controle op de
naleving van de bepalingen inzake de omschrijving op de
etikettering van ingevoerde produkten kunnen worden voor
geschreven , met name ten aanzien van de geografische
oorsprong, de aanduidingen betreffende een hogere kwali
teit, het wijnstokras en de bottelaar.
5.
Op nader te bepalen wijze en indien de Lid-Staat op het
grondgebied waarvan de ingevoerde wijn wordt gebotteld ,
dit heeft toegestaan , mag een code worden gebruikt voor de
in artikel 25 , lid 1 , onder c), eerste streepje , en artikel 26 ,
lid 1 , onder c), eerste streepje , genoemde vermeldingen . De
code mag alleen worden gebruikt als op het etiket voluit de
naam of de firma wordt vermeld van een bij de handel in de
ingevoerde wijn betrokken persoon of groepering van perso
nen , niet zijnde de bottelaar, alsmede de naam van de
gemeente of het gedeelte van de gemeente waar deze persoon
of groepering zijn of haar zetel heeft .

zetel heeft;

e) ingeval
— de betrokken wijn of druivemost verkregen is in het
derde land waarin alle gebruikte druiven zijn geoogst:
de naam van dit derde land ,
— niet is voldaan aan de voorwaarden van het eerste

streepje : de woorden „ingevoerd produkt".
2.
De omschrijving op de etikettering van de in lid 1 ,
bedoelde produkten kan worden aangevuld met de vermel
ding van de naam of de firmanaam van de natuurlijke of
rechtspersonen of van een groepering van personen die aan
de handel in het betrokken produkt hebben deelgenomen ,
alsmede van de gemeente of het gedeelte van een gemeente
waar zij hun hoofdzetel hebben.
De omschrijving kan worden aangevuld met andere analyse
gegevens dan de in lid 1 , onder b), bedoelde vermeldingen ,
voor zover daartoe uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld.

6.
Voor de omschrijving van ingevoerde produkten op
het etiket , worden de vermeldingen :
— genoemd in artikel 25 , lid 1 , in artikel 26 , lid 1 , en in
artikel 27 , lid 1 , in een of meer andere officiële talen van
de Gemeenschap gesteld, zodat de eindverbruiker elk van
de vermeldingen gemakkelijk kan begrijpen ;
— genoemd in artikel 25 , lid 2 , in artikel 26 , lid 2 , en in
artikel 27 , lid 2 , in een of meer andere officiële talen van

de Gemeenschap gesteld .
Voor ingevoerde produkten die op hun grondgebied in het
verkeer worden gebracht , kunnen de Lid-Staten toestaan dat
deze vermeldingen bovendien in een andere dan de officiële
taal van de Gemeenschap worden gesteld wanneer die taal in
de betrokken Lid-Staat of op een deel van zijn grondgebied
vanouds wordt gebruikt.
Daarentegen worden de volgende vermeldingen :

Artikel 28

1.
Voor de omschrijving op de etikettering van de
produkten van: oorsprong uit derde landen mogen geen

— de naam van een geografische eenheid in het betrokken
derde land , als bedoeld in artikel 26 , lid 1 , onder a ), en
lid 2 , onder bj ,

andere dan de in de artikelen 25 , 26 en 27 bedoelde
vermeldingen worden gebruikt .

— de vermeldingen betreffende een hogere kwaliteit, als

2.
De in lid 1 bedoelde vermeldingen kunnen worden
aangevuld met andere facultatieve vermeldingen , die worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 83 van Veror
dening (EEG ) nr . 822 / 87 , met inachtneming van de opge
dane ervaring en van overeenkomstige bepalingen welke
voor produkten van oorsprong uit de Gemeenschap zijn
vastgesteld .

— bijzonderheden betreffende de wijze van bereiding, de
soort van het produkt of de bijzondere kleur, als bedoeld

bedoeld in artikel 26 , lid 2 , onder c),

in artikel 26 , lid 2 , onder k),

— de naam van een wijnbouwbedrijf of van een groepering
van wijnbouwbedrijven, als bedoeld in artikel 26 , lid 2 ,
onder 1 ),
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— een aanduiding betreffende het bottelen, als bedoeld in

— waarvan de druiven waaruit het produkt is verkre
gen , afkomstig zijn ,
— waarin druiven worden geoogst die wijn opleveren
die aan typische kwaliteitscriteria beantwoordt ;

artikel 26 , lid 2 , onder o ),

gesteld in één van de officiële talen van het derde land van
oorsprong. Deze vermeldingen kunnen bovendien in een
officiële taal van de Gemeenschap worden gesteld .
Het gebruik van bepaalde vermeldingen ten gevolge van de
vertaling van de in de derde alinea bedoelde vermeldingen,

b) die op de binnenlandse markt van het derde land van
oorsprong wordt gebruikt voor de omschrijving van de
wijn en daartoe in bepalingen van dat land is vastge
legd;

kan bij uitvoeringsbepalingen worden geregeld.
De in artikel 26 , lid 2 , onder d ), bedoelde namen van

wijnstokrassen en de synoniemen ervan worden vermeld
zoals zij voorkomen op de lijst bedoeld in artikel 30 , lid 1 ,

en

c) die geen aanleiding geeft tot verwarring met een aandui
ding die wordt gebruikt voor de omschrijving van een
v.q.p.r.d ., een tafelwijn of een andere ingevoerde
wijn .

onder a ).

7.

De volgende vermeldingen :

a ) de naam of de firma van de natuurlijke of rechtspersoon
of van een groepering van personen die aan de handel in
het ingevoerde produkt heeft deelgenomen, met inbegrip
van de naam van de bottelaar en van de importeur,
alsmede 'de gemeente of het gedeelte van de gemeente

Nr . L 232 / 31

2.
Voor de omschrijving van een ingevoerde wijn mag de
naam van een in de Gemeenschap gelegen geografische
eenheid die voor de omschrijving van een tafelwijn of een
v.q.p.r.d . wordt gebruikt of van een in de Gemeenschap
gelegen bepaald gebied niet worden gebruikt, nóch in de taal
van het producerende land waarin deze eenheid of dit gebied
is gelegen , noch in enige andere taal .

waar deze hun hoofdzetel hebben , zoals bedoeld in
— artikel 25 , lid 1 , onder c),
— artikel 25 , lid 2 , onder c),

— artikel 26 , lid 1 , onder c),
— artikel 26 , lid 2 , onder h ),

— artikel 27 , lid 1 , onder d),

3.
Tot afwijking van lid 1 , onder a), mag worden beslo
ten ten aanzien van het gebruik van de naam van een
geografische eenheid voor de omschrijving van wijn die uit
een vermenging verkregen is , op voorwaarde
— dat de afwijkingen in overeenstemming zijn met de
bepalingen van het derde land van oorsprong
en

— artikel 27, lid 2 ;

b ) de in artikel 26 , lid 2 , onder c) bedoelde vermeldingen
betreffende een hogere kwaliteit ;

— dat deze nagenoeg gelijk zijn aan die welke uit hoofde van
artikel 13 , lid 3 , voor v.q.p.r.d . zijn toegestaan .

c) de in artikel 26 , lid 2 , onder 1), bedoelde naam van een
wijnbouwbedrijf of van een groepering van wijnbouw
bedrijven ,

Tot afwijking van lid 2 mag worden besloten wanneer de
geografische naam van een in de Gemeenschap geproduceer
de wijn en die van een in een derde land gelegen geografische
eenheid gelijk zijn en deze naam in dat land volgens oud en
vast gebruik voor een wijn wordt gebruikt , op voorwaarde

mogen slechts worden gebruikt indien zij geen aanleiding
kunnen geven tot verwarring met de naam van een gebied die
voor de omschrijving van een v.q.p.r.d . of van een andere
ingevoerde wijn wordt gebruikt.
8.
Voor ingevoerde wijn die op hun grondgebied in de
handel wordt gebracht, mogen de Lid-Staten , tot de tenuit
voerlegging van communautaire bepalingen inzake dieetle
vensmiddelen , vermeldingen betreffende de dieetkenmerken
van deze prodükten toestaan .

Artikel 29

1.
Voor de omschrijving op de etikettering van een
ingevoerde wijn door middel van een geografische aandui
ding, als bedoeld in artikel 26 , lid 1 , onder a), en lid 2,
onder b), mag slechts de naam van een geografische eenheid
worden gebruikt :
a) die een duidelijk afgebakend wijnbouwgebied aan
duidt

— dat kleiner is dan het grondgebied van het betrokken
derde land,

dat het gebruik van deze naam door dat land wordt
geregeld .

Artikel 30

1.

De naam van een wijnstokras als bedoeld in artikel 26 ,

lid 2 , onder d), voor de omschrijving van ingevoerde wijn
mag slechts op de etikettering worden vermeld , indien :

a) de naam van dit ras en , eventueel , een synoniem op een
voor ieder derde land vast te stellen lijst voorkomen . Op
die lijst mogen echter geen namen worden opgenomen
van rassen die krachtens de voorschriften van het

betrokken derde land niet mogen worden geteeld of die
aanleiding kunnen geven tot verwarring met:
— de naam van een bepaald gebied of van een geogra
fische eenheid, die ter aanduiding van een v.q.p.r.d.,
een tafelwijn of een andere ingevoerde wijn wordt
gebruikt,
— de naam van een ander ras met andere genetische
eigenschappen , dat in de Gemeenschap wordt
geteeld ;
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b) het betrokken produkt in zijn geheel is verkregen uit
druiven die afkomstig zijn van het wijnstokras waarvan
vermelding wordt beoogd .
2.
Tot afwijking van lid 1 mag worden besloten op
voorwaarde dat de afwijkingen in overeenstemming zijn met
de bepalingen van het derde land van oorsprong,
— en dat , wat de bepalingen onder a) betreft , de afwijkin
gen betrekking hebben op een wijnstokras dat op de
markt van het betrokken derde land een bijzondere faam
geniet,

— en dat, wat de bepaling onder b ) betreft, de afwijkingen
nagenoeg gelijk zijn aan die welke krachtens artikel 5 ,
lid 2, en artikel 14 , lid 2 , voor tafelwijn en v.q.p.r.d . zijn

a) de in artikel 26 , lid 1 , onder a), bedoelde naam van een
geografische eenheid ;

b ) de vermelding dat het rode wijn , roséwijn , onderschei
denlijk witte wijn betreft;

c) de vermelding van het derde land van oorsprong.
De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde wijn in de
officiële documenten behelst bovendien de in artikel 26,

lid 2 , bedoelde en hierna genoemde vermeldingen voor zover
deze op de etikettering voorkomen of vermelding daarop
wordt beoogd :
a) de in artikel 26 , lid 2 , onder b), bedoelde naam van een

geografische eenheid ;

toegestaan .

b ) een vermelding betreffende een hogere kwaliteit;
Artikel 31

1.
De in artikel 26 , lid 2 , onder e), bedoelde vermelding
van het oogstjaar op de etikettering van ingevoerde wijn is
slechts toegestaan , indien:
a ) alle voor de bereiding van de betrokken wijn gebruikte
druiven zijn geoogst tijdens het jaar, waarvan vermelding
wordt beoogd ;

b ) de vermelding vergezeld gaat van die van een geografi
sche eenheid ;

c) de vermelding is toegestaan in de bepalingen van het
betrokken derde land .

2.
Tot afwijking van lid 1 , onder a ), mag in bepaalde
gevallen worden besloten, mits de afwijkingen
— in overeenstemming zijn met de bepalingen van het derde
land van oorsprong

c) de naam van een of twee wijnstokrassen ;

d ) het oogstjaar ;

e) de bijzonderheden betreffende de bereidingswijze of, met
uitzondering van het gehalte aan suikerresidu , de soort
van het produkt;

f) de gegevens betreffende de natuurlijke of technische
omstandigheden van de wijnbouw die tot deze wijn
hebben geleid .
3.

Voor andere ingevoerde produkten dan de in de

artikelen 25 en 26 bedoelde wijn behelst de omschrijving in
de officiële documenten :

a ) de soort van het produkt ; voor deze vermelding wordt de
in de communautaire bepalingen voorkomende definitie
gebruikt waarmee het betrokken produkt het nauwkeu
rigst wordt omschreven ;

en

— nagenoeg gelijk zijn aan die welke krachtens artikel 6 ,
lid 2 , en artikel 15 , lid 2 , voor tafelwijn en v.q.p.r.d . zijn
toegestaan .

b ) ingeval
— de betrokken wijn of druivemost is verkregen in het

derde land waarin alle verwerkte druiven zijn
geoogst: de vermelding van dit derde land ,
— niet is voldaan aan de voorwaarden van het eerste

Afdeling B

streepje: de woorden „ingevoerd produkt".

Officiële documenten en boekhouding
Artikel 33
Artikel 32

1.
Voor ingevoerde, voor rechtstreekse menselijke con
sumptie bestemde wijn die niet voorkomt op de in artikel 26 ,
lid 1 , bedoelde lijst, behelst de omschrijving in de officiële
documenten :

a) het woord „wijn";

b) de vermelding dat het rode wijn, roséwijn , onderschèi
denlijk witte wijn betreft;
c) de vermelding van het derde land van oorsprong, zoals

het wordt aangeduid in de in Verordening ( EEG )
nr . 2390 / 89 bedoelde documenten waarvan de betrok

ken wijn bij invoer vergezeld gaat.

2.
Voor wijn die voor rechtstreekse menselijke consump
tie bestemd is en wordt omschreven met een geografische
aanduiding die voorkomt op de in artikel 26 , lid 1 , bedoelde
lijst, behelst de omschrijving in de officiële documenten:

De omschrijving in de boekhouding behelst:

a) voor ingevoerde , voor rechtstreekse menselijke con
sumptie bestemde wijn die niet op de in artikel 26 , lid 1 ,
bedoelde lijst voorkomt :
— de in artikel 32 , lid 1 , bedoelde vermeldingen,
— het nummer van het document dat het vervoer

begeleidt en de datum waarop het is opgesteld;

b) voor ingevoerde , voor rechtstreekse menselijke con
sumptie bestemde wijn die wordt aangeduid door middel
van een geografische aanduiding en die op de in arti
kel 26 , lid 1 , bedoelde lijst voorkomt :
— de in artikel 32 , lid 2 , eerste alinea , bedoelde vermel
dingen ,
— het nummer van het document dat het vervoer

begeleidt en de datum waarop het is opgesteld ;
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c) voor andere ingevoerde produkten dan de in de artike
len 25 en 26 bedoelde wijn:
— de in artikel 32 , lid 3 , bedoelde vermeldingen ,
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behelst de omschrijving in de in artikel 1 , lid 2 , onder c),
bedoelde handelsdocumenten de in artikel 32 , lid 1 , bedoel
de vermeldingen .

— het nummer van het document dat het vervoer

Indien de omschrijving van deze wijn in de handelsdocumen
ten bovendien de vermelding van een in artikel 25 , lid 2 ,
onder b ), bedoeld merk omvat , moet dit merk met artikel 40

begeleidt en de datum waarop het is opgesteld .

in overeenstemming zijn.

Artikel 34

Voor wijn van oorsprong uit derde landen die bestemd is
voor rechtstreekse menselijke consumptie behelst de
omschrijving in de documenten die door de bevoegde

2.
Wanneer voor een in artikel 26 bedoelde ingevoerde
wijn geen document dat het vervoer begeleidt is opgesteld ,
behelst de omschrijving in de in artikel 1 , lid 2 , onder c),

instanties en laboratoria van het betokken derde land worden

bedoelde handelsdocumenten de in artikel 32 , lid 2 , bedoel
de vermeldingen .

opgesteld en die bij de invoer worden voorgelegd in toepas
sing van Verordening (EEG ) nr. 822 / 87 , inzonderheid
artikel 70 , alle vereiste vermeldingen opdat de bevoegde
instanties van de Lid-Staten , de natuurlijke of rechtspersonen
of een groepering van personen die in de plaats van die
instanties optreden, in staat zijn een document dat het
vervoer begeleidt op te stellen overeenkomstig artikel 32 .

Indien de omschrijving van deze wijn in de handelsdocumen
ten bovendien bepaalde vermeldingen als bedoeld in arti
kel 26 , lid 2, behelst, moeten deze met dé artikelen 29 , 30 ,
31 en 40 in overeenstemming zijn.

3.
Voor andere ingevoerde produkten dan de in de
artikelen 25 en 26 bedoelde wijn behelst de omschrijving in
de in artikel 1 , lid 2 , onder c), bedoelde handelsdocumenten
ten minste de in artikel 32 , lid 3 , bedoelde vermeldingen.

Afdeling C
Handelsdocumenten

4.
De Lid-Staten kunnen voor ingevoerde produkten die
op hun grondgebied in het verkeer worden gebracht, toe

Artikel 35

staan dat de in de artikelen 25 , 26 en 27 bedoelde vermel
dingen in de handelsdocumenten door middel van een code
worden weergegeven . Deze code dient zodanig te zijn dat de

1.
Wanneer voor een in artikel 25 bedoelde ingevoerde
wijn geen document dat het vervoer begeleidt is opgesteld,

instantie die met de controle is belast , de omschrijving van
het betrokken produkt snel kan identificeren .

TITEL II
AANBIEDINGSVORM

Artikel 36

1.
Deze titel behelst de algemene voorschriften voor de
recipiënten , de etikettering en de verpakking:
a) voor wat de produkten van oorsprong uit de Gemeen
schap betreft:
— van de produkten van GN-code 2204 en

— van druivemost , ook indien geconcentreerd , in de zin
van de punten 2 en 6 van bijlage I van Verordening
( EEG ) nr. 822 / 87 , van GN-code ex 2009 ;

b ) voor wat de produkten van oorsprong uit derde landen
betreft, die aan de voorwaarden van de artikelen 9 en 10

van het Verdrag voldoen:
— van de produkten van GN-code 2204 ,

— van druivemost , in de zin van punt 2 van bijlage I van
Verordening (EEG) nr. 822 / 87, van GN-code ex
2009 en

— van geconcentreerde druivemost, in de zin van
artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 2391 / 89 , van
GN-code ex 2009 .

Deze titel is evenwel niet van toepassing op :
— likeurwijn , mousserende wijn , mousserende wijn waar
aan koolzuurgas is toegevoegd , parelwijn en parelwijn
waaraan koolzuurgas is toegevoegd , bedoeld ia bijlage I
van Verordening (EEG) nr. 822 / 87 , met inbegrip van
mousserende kwaliteitswijn alsmede mousserende kwali
teitswijn , kwaliteitslikeurwijn en kwaliteitsparelwijn
voortgebracht in bepaalde gebieden,
— mousserende wijn , mousserende wijn waaraan koolzuur
is toegevoegd, parelwijn en parelwijn waaraan koolzuur
is toegevoegd , bedoeld in artikel 2 van Verordening
( EEG ) nr. 2391 / 89 .

2.
De voorschriften in lid 1 gelden voor de met het oog op
verkoop opgeslagen produkten en voor de produkten die in
het verkeer zijn gebracht.
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9 . 8 . 89

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
Artikel 37

1.
De in de onderhavige titel bedoelde produkten mogen
slechts worden bewaard of vervoerd in recipiënten die:
a) van binnen schoon zijn;

b ) geen ongunstige invloed hebben op geur, smaak of
samenstelling van het betrokken produkt ;
c) vervaardigd zijn uit of aan de binnenzijde bekleed zijn
met stoffen die in contact mogen komen met levensmid
delen ;

— verwijzen naar de fabrikant of het volume van de
recipiënt en die op onuitwisbare wijze rechtstreeks op de
recipiënt zijn aangebracht ,
— worden gebruikt voor de controle op het bottelen en in
nog vast te stellen voorschriften nader worden omschre
ven ,

— worden gebruikt om het produkt te identificeren door
middel van een cijfercode en / of een machinaal leesbaar
symbool ,
— betrekking hebben op de prijs van het betrokken pro
dukt ,

d) uitsluitend bestemd zijn om daarin levensmiddelen te
bewaren of te vervoeren .

2.
Het gebruik van de recipiënten kan worden onderwor
pen aan bepaalde , nader vast te stellen voorwaarden,
waardoor met name wordt gewaarborgd:
a) dat de organoleptische kenmerken en de samenstelling
van de produkten bewaard blijven , of
b) dat de produkten naar kwaliteit en oorsprong kunnen
worden onderscheiden .

3.
De recipiënten voor de opslag van de in de onderhavige
titel bedoelde produkten worden op onuitwisbare wijze
gemerkt en wel op zodanige wijze dat de met de controle
belaste instantie de inhoud ervan met behulp van de boek
houding of andere, eveneens tot registrering strekkende

— worden geregeld in de voorschriften van de Lid-Staten
met betrekking tot de controle op kwantiteit of kwaliteit
van produkten die stelselmatig en officieel worden
gekeurd .
2.
Onverminderd de in artikel 1 , lid 3 , tweede alinea,
bedoelde afwijkingen, moet vanaf het ogenblik waarop het
produkt in het verkeer wordt gebracht in een recipiënt met
een nominaal volume van 60 liter of minder , die recipiënt zijn
geëtiketteerd . Deze etikettering dient in overeenstemming te
zijn met het bepaalde in deze verordening; hetzelfde geldt
voor recipiënten met een nominaal volume van meer dan 60
liter wanneer deze geëtiketteerd zijn .

3.

Etikettering geschiedt volgens nader vast te stellen

voorwaarden .

documenten snel kan identificeren .

Voor recipiënten met een nominale inhoud van 60 liter of
minder, die zijn gevuld met hetzelfde produkt en samen in
dezelfde partij zijn opgeslagen , mag het merken van de
recipiënten evenwel worden vervangen door het merken van
de gehele partij , op voorwaarde dat deze partij duidelijk van
de andere partijen wordt gescheiden .

Deze voorwaarden , die kunnen verschillen naar gelang van
het produkt, hebben met name betrekking op :

a) de plaats van de etiketten op de recipiënten ;
b) de minimumafmetingen van de etiketten;
c) de schikking van de onderdelen van de omschrijving op
de etiketten ;

4.
Voorgeschreven kan worden dat op recipiënten die
worden gebruikt voor het vervoer, met name tankauto's,
tankwagons en tankschepen , op een goed zichtbare plaats en
onuitwisbaar moeten zijn aangebracht:

d) de afmeting van de op de etiketten gedrukte letters ;

a) een vermelding inhoudende dat deze recipiënten voor het
vervoer van dranken of levensmiddelen zijn toegelaten

f)

en

e) het gebruik van tekens, afbeeldingen of merken ;
de taal waarin de vermeldingen op de etiketten zijn
gesteld voor zover die taal niet bij deze verordening is
voorgeschreven .

b) bijzondere reinigingsvoorschriften .
Artikel 39

Artikel 38

1.
In de titels I en II wordt onder etikettering verstaan het
geheel van omschrijvingen en andere vermeldingen , tekens ,
afbeeldingen of merken , die het produkt kenmerken en die
voorkomen op dezelfde recipiënt , met inbegrip van de

sluiting, dan wel op de aan de recipiënt hangende label .
Van de etikettering maken geen deel uit de vermeldingen ,
tekens , merken en dergelijke die

— zijn vastgesteld in de fiscale bepalingen van de Lid-Sta
ten ,

1.
In de titels I en II wordt onder verpakking verstaan: de
beschermende omhulsels , zoals papier , alle soorten strohul
zen , kartons en kisten die voor het vervoer van een of meer
recipiënten worden gebruikt.

2.
Afgezien van de vermeldingen die voor de verzending
zijn vereist of voorkomen op verpakkingen die kleinhande
laren in aanwezigheid van de koper aanbrengen , mogen op
de verpakkingen geen vermeldingen betreffende het verpakte
produkt voorkomen die niet met de artikelen 2 , 11 , 20 , 25 ,
26 en 27 in overeenstemming zijn.
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TITEL III

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40

1.
De omschrijving en de aanbiedingsvorm van de pro
dukten waarop deze verordening betrekking heeft, alsmede
alle vormen van reclame voor deze produkten mogen niet
onjuist en van dien aard zijn dat zij aanleiding kunnen geven
tot verwarring of tot misleiding van de personen voor wie zij
zijn bestemd, met name ten aanzien van :
— de in de artikelen 2 , 11 , 20, 25 , 26 en 27 genoemde
vermeldingen. Dit geldt ook wanneer deze vermeldingen
in vertaling of met een aanduiding van de feitelijke
herkomst of met toevoegingen als „soort", „type", „pro
cédé", „imitatie", „merk" of dergelijke worden
gebruikt ;

— de eigenschappen van de produkten , met name aard ,
samenstelling, alcohol-volumegehalte , kleur , oorsprong
of herkomst, kwaliteit, wijnstokras, oogstjaar of nomi
naal volume van de recipiënten;
— de identiteit en de hoedanigheid van de natuurlijke of
rechtspersonen of van een groepering van personen die
deelnemen of hebben deelgenomen aan de bereiding of
het in de handel brengen van het produkt, met name van
de bottelaar.

2.
Wanneer de omschrijving, de aanbiedingsvorm en de
reclame met betrekking tot de produkten waarop deze
verordening betrekking heeft, met merken zijn aangevuld ,
mogen deze merken geen woorden , delen van woorden ,
tekens of afbeeldingen bevatten :
a ) die aanleiding kunnen geven tot verwarring of tot
misleiding van de personen voor wie zij zijn bestemd , in
de zin van lid 1 ,

a ) voor

— tafelwijn: de naam van een v.q.p.r.d . bevatten ,
— v.q.p.r.d.: de naam van een tafelwijn bevatten,
— ingevoerde wijn: de naam van een tafelwijn of van een
v.q.p.r.d . bevatten;
b) voor tafelwijn die is omschreven met toepassing van
artikel 72, leden 2 en 3 , van Verordening (EEG)
nr . 822 / 87 , v.q.p.r.d . of ingevoerde wijn: onjuiste
aanduidingen bevatten , met name ten aanzien van de
geografische oorsprong, het wijnstokras , het oogstjaar
of een vermelding betreffende een hogere kwaliteit;
c) voor andere dan onder b ) bedoelde tafelwijn : aanduidin
gen inhouden betreffende een geografische oorsprong,
een wijnstokras , een oogstjaar of een vermelding betref
fende een hogere kwaliteit; d) voor ingevoerde wijn : aanleiding kunnen geven tot
verwarring met een afbeelding die een tafelwijn, een
v.q.p.r.d . of een ingevoerde wijn van de in artikel 26 ,
lid 1 , bedoelde lijst kenmerkt .

3.

In afwijking van lid 2 , eerste alinea , onder b), mag de

houder van een geregistreerd merk voor wijn of druivemost
dat gelijk is aan :

— de naam van een kleinere geografische eenheid dan een
bepaald gebied , die wordt gebruikt voor de omschrijving
van een v.q.p.r.d .,
of

— de naam van een geografische eenheid die wordt gebruikt
voor de omschrijving van een tafelwijn als bedoeld in
artikel 72 , lid 2 , van Verordening (EEG ) nr. 822 / 87,
of

of

b ) die

— door de personen voor wie zij zijn bestemd , kunnen
worden verward met de volledige omschrijving of
met een gedeelte van de omschrijving van een tafel
wijn , een v.q.p.r.d. of een ingevoerde wijn waarvan
de omschrijving bij communautaire bepalingen is
geregeld, dan wel met de omschrijving van een ander
in artikel 1 , lid 1 , eerste alinea , en in artikel 36 , lid 1 ,
eerste alinea, genoemd produkt of

— gelijk zijn aan de omschrijving van eên dergelijk
produkt, zonder dat de voor de bereiding van
bovengenoemde eindprodukten gebruikte produkten
aanspraak kunnen maken op een dergelijke omschrij
ving of aanbiedingsvorm .
Bovendien mogen voor de omschrijving van een tafelwijn ,
een v.q.p.r.d . of een ingevoerde wijn op de etikettering geen
merken worden gebruikt waarin woorden , delen van woor
den , tekens of afbeeldingen voorkomen die:

— de naam van een ingevoerde wijn die wordt omschreven
met een geografische aanduiding als bedoeld in arti
kel 26 , lid 1 ,

ook indien hij krachtens lid 2 , eerste alinea , geen aanspraak
op deze naam kan maken , dit merk tot en met 31 december
2002 blijven gebruiken , op voorwaarde dat het betrokken
merk :

a) uiterlijk op 31 december 1985 door de bevoegde autori
teit van een Lid-Staat werd geregistreerd overeenkomstig
het op het tijdstip van registratie geldende recht , en
b ) daadwerkelijk zonder onderbreking is gebruikt vanaf de
registratie tot en met 31 december 1986 , of indien deze
registratie vóór 1 januari 1984 heeft plaatsgevonden , ten
minste sedert deze laatste datum .

Merken die aan de voorwaarden van de eerste alinea

voldoen, mogen geen beletsel vormen voor het gebruik van
de namen van de geografische eenheden die zijn gebruikt
voor de omschrijving van een v.q.p.r.d . of een tafelwijn .

Artikel 43

De Raad spreekt zich op voorstel van de Commissie vóór
31 december 2002 met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen uit over een eventuele verlenging van de in de eerste
alinea genoemde termijn .
4.
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De Lid-Staten delen de Commissie de in lid 3 bedoelde

merken mede naar gelang deze hun ter kennis worden
gebracht .
De Commissie geeft daarvan kennis aan de bevoegde instan
ties van de Lid-Staten die zijn belast met de controle op de
naleving van de communautaire bepalingen in de wijnbouw

1.

De benaming

a) „wijn" mag alleen worden gebruikt voor p^dukten die
aan de definitie in bijlage I , punt 10 , van Verordening
(EEG ) nr. 822 / 87 voldoen ;

b ) „tafelwijn" mag alleen worden gebruikt voor produkten
die aan de definitie in punt 13 van die bijlage vol
doen .

sector .

2.
Onverminderd de bepalingen tot harmonisatie van de
wetgevingen , is lid 1 echter niet van invloed op de mogelijk
heid diè de Lid-Staten hebben om toe te staan dat
Artikel 41

Indien nodig kunnen voor het gebruik van de in artikel 1 1 ,
lid 2 , bedoelde controlenummers voorschriften worden, vast
gesteld .

— het woord „wijn", vergezeld van de naam van een vrucht ,
in samengestelde benamingen wordt gebruikt om pro
dukten , verkregen door vergisting van andere vruchten
dan druiven , te omschrijven ,
— andere samengestelde benamingen waarin het woord
„wijn" voorkomt , worden gebruikt .

Artikel 42

Voor het toezicht en de controle op de in deze verordening

bedoelde produkten mogen de ter zake bevoegde instanties
met inachtneming van de door elke Lid-Staat vastgestelde
algemene procedurevoorschriften, eisen dat de bottelaar of
een persoon die aan de handel in die produkten deelneemt en
die hetzij in de omschrijving, hetzij op de aanbiedingsvorm
van deze produkten wordt vermeld , het bewijs levert van de
juistheid van de voor de omschrijving of de aanbiedingsvorm
gebruikte vermeldingen betreffende de aard , de identiteit, de
kwaliteit , de samenstelling, de oorsprong of de herkomst van
het betrokken produkt of van de bij de bereiding ervan
gebruikte produkten .
Wanneer het verzoek daartoe uitgaat van de bevoegde
instantie

— van de Lid-Staat van vestiging van de bottelaar of van de
persóon die aan de handel in de betrokken produkten
deelneemt en die hetzij in de omschrijving, hetzij op de
aanbiedingsvorm wordt vermeld , wordt door die bevoeg
de instantie het bewijs rechtstreeks aan de betrokkene
gevraagd;

Ingeval deze samengestelde benamingen worden gebruikt ,
moet verwarring met de in lid 1 bedoelde produkten zijn
uitgesloten .

Artikel 44

1.
De produkten waarvan de omschrijving of de aanbie
dingsvorm niet aan deze verordening of aan de uitvoerings
bepalingen daarvan beantwoordt, mogen niet met het oog op
verkoop in de Gemeenschap in voorraad worden gehouden,
noch aldaar in het verkeer worden gebracht, noch worden
uitgevoerd .
Voor produkten die bestemd zijn voor de uitvoer, mogen
evenwel afwijkingen van deze verordening
— worden toegestaan door de Lid-Staten , wanneer de
wetgeving van het derde land van invoer' daartoe
noopt ,

— van een andere Lid-Staat , verstrekt deze in het kader van

hun rechtstreekse samenwerking aan de bevoegde instan
tie van het land Van vestiging van de bottelaar of van de
persoon die aan de handel in de betrokken produkten
deelneemt en die hetzij in de omschrijving, hetzij op de
aanbiedingsvorm van deze produkten wordt vermeld ,
alle gegevens die voor laatstgenoemde instantie nodig zijn
om het betrokken bewijs te kunnen eisen; de verzoekende
instantie wordt van het gevolg dat aan haar verzoek is
gegeven , in kennis gesteld.
Indien de bevoegde instanties vaststellen dat een dergelijk
bewijs niet wordt geleverd , worden deze vermeldingen
geacht niet met deze verordening in overeenstemming te
zijn .

— bij uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld in gevallen
die niet onder het bepaalde in het eerste streepje val
len .

2.
De Lid-Staat op het grondgebied waarvan zich het
produkt bevindt, waarvan de omschrijving of de aanbie
dingsvorm niet aan de in lid 1 gestelde voorwaarden voldoet,
neemt de nodige maatregelen om op begane inbreuken, naar
gelang van de ernst ervan , een sanctie te stellen .
De Lid-Staat kan evenwel machtiging verlenen om het
betrokken produkt met het oog op verkoop in voorraad te
houden , het in de Gemeenschap in het verkeer te brengen of
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uit te voeren, op voorwaarde dat de omschrijving of de
aanbiedingsvorm van dit produkt met de in lid 1 genoemde
voorschriften in overeenstemming wordt gebracht.
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2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden
als verwijzingen naar de onderhavige,verordening en worden
gelezen volgens de in de bijlage opgenomen concordantie
tabel .

Artikel 45

1.

Verordening (EEG ) nr. 355 / 79 wordt ingetrokken .

Artikel 46

Deze verordening treedt in werking op 4 september 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
Lid-Staat.

Gedaan te Brussel , 24 juli 1989 .
Voor de Raad

De Voorzitter
H. NALLET
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