
REGULAMENTUL (CE) NR. 607/2009 AL COMISIEI

din 14  iulie 2009

de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în 
ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicaţiile geografice protejate, menţiunile 

tradiţionale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr.  479/2008 al Consiliului 
din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivini
cole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999, a Regu
lamentului (CE) nr.  1782/2003, a Regulamentului (CE) 
nr.  1290/2005 și a Regulamentului (CE) nr.  3/2008 și de abro
gare a Regulamentului (CEE) nr.  2392/86 și a Regulamentului 
(CE) nr.  1493/1999

(1)  JO L 148, 6.6.2008, p. 1.

 ( a 
litera (a),

întrucât:

(1) Titlul III capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
stabilește normele generale pentru protejarea denumirilor 
de origine și a indicaţiilor geografice ale anumitor produse 
vitivinicole.

(2) Pentru a asigura conformitatea denumirilor de origine și a 
indicaţiilor geografice înregistrate în Comunitate cu con
diţiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 479/2008, cerer
ile trebuie analizate de către autorităţile naţionale ale 
statului membru în cauză, în contextul unei proceduri 
naţionale preliminare de opoziţie. Trebuie desfășurate veri
ficări ulterioare pentru asigurarea faptului că cererile înde
plinesc condiţiile stabilite de prezentul regulament, că 
abordarea este uniformă în toate statele membre și că înre
gistrările denumirilor de origine și ale indicaţiilor geogra
fice nu afectează părţi terţe. Prin urmare, trebuie stabilite 
norme de punere în aplicare a procedurilor de cerere, anali
zare, opoziţie și anulare pentru denumirile de origine și 
indicaţiile geografice ale anumitor produse vitivinicole.

(3) Trebuie definite condiţiile în care o persoană fizică sau juri
dică poate solicita înregistrarea. Trebuie acordată o atenţie 
deosebită determinării ariei în cauză, luând în considerare 
zona de producţie și caracteristicile produsului. Orice pro
ducător stabilit în aria geografică delimitată trebuie să 
poată utiliza denumirea înregistrată sub rezerva îndeplini
rii condiţiilor stabilite în caietul de sarcini al produsului. 
Delimitarea ariei trebuie să fie detaliată, precisă și neechi
vocă astfel încât producătorii, autorităţile competente și 
organismele de control să poată verifica dacă operaţiile se 
desfășoară în interiorul ariei geografice delimitate.

(4) Trebuie stabilite norme specifice în ceea ce privește înre
gistrarea denumirilor de origine și a indicaţiilor geografice.

(5) Limitarea ambalării unui produs vitivinicol cu denumire de 
origine sau indicaţie geografică sau a operaţiunilor legate 
de prezentarea produsului la o arie geografică definită con
stituie o limitare a liberei circulaţii a mărfurilor și a liber
tăţii de a presta servicii. Conform jurisprudenţei Curţii de 
Justiţie, aceste limitări pot fi impuse numai în cazul în care 
sunt necesare, proporţionale și adecvate protejării pres
tigiului denumirii de origine sau al indicaţiei geografice. 
Orice limitare trebuie justificată corespunzător din per
spectiva liberei circulaţii a mărfurilor și a libertăţii de a 
presta servicii.

(6) Trebuie adoptate dispoziţii referitoare la condiţia privind 
producţia în aria delimitată. Într-adevăr, la nivel comuni
tar există un număr limitat de derogări.

(7) Detaliile care confirmă legătura cu caracteristicile ariei geo
grafice și influenţa acestora asupra produsului final trebuie, 
de asemenea, definite.

(8) Înscrierea denumirilor de origine și a indicaţiilor geogra
fice într-un registru comunitar trebuie, de asemenea, să fur
nizeze informaţii entităţilor implicate în comerţ și 
consumatorilor. Pentru a asigura accesibilitatea acestora, 
registrul trebuie să fie pus la dispoziţia publicului pe cale 
electronică.

(9) Pentru a păstra caracterul specific al vinurilor cu denumiri 
de origine protejate și indicaţii geografice protejate și pen
tru a armoniza legislaţia statelor membre în vederea garan
tării unor condiţii egale de concurenţă în cadrul 
Comunităţii, trebuie stabilit un cadru juridic comunitar 
care să guverneze verificările efectuate asupra acestor 
vinuri și cu care trebuie să fie conforme dispoziţiile speci
fice adoptate de statele membre. Aceste verificări trebuie să 
permită îmbunătăţirea trasabilităţii produselor în cauză și 
specificarea aspectelor pe care trebuie să le acopere verifi
cările. Pentru a preveni denaturarea concurenţei, verifică
rile trebuie desfășurate permanent de către organisme 
independente.

(10) Pentru a garanta implementarea uniformă a Regulamentu
lui (CE) nr. 479/2008, trebuie întocmite modele de cereri, 
opoziţii, modificări și anulări.

(11) Titlul  III capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
stabilește normele generale în ceea ce privește utilizarea 
menţiunilor tradiţionale protejate în legătură cu anumite 
produse vitivinicole.
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(12) Utilizarea, reglementarea și protejarea anumitor menţiuni 
(altele decât denumirile de origine și indicaţiile geografice) 
pentru a descrie produsele vitivinicole reprezintă o prac
tică de mult stabilită în cadrul Comunităţii. Aceste menţi
uni tradiţionale evocă în mintea consumatorilor o metodă 
de producţie sau de maturare, o calitate, o culoare, un anu
mit loc sau un eveniment deosebit legat de istoria vinului 
respectiv. Pentru a asigura o competiţie loială și pentru a 
evita inducerea în eroare a consumatorilor, trebuie stabilit 
un cadru comun în ceea ce privește definirea, 
recunoașterea, protejarea și utilizarea acestor menţiuni 
tradiţionale.

(13) Utilizarea menţiunilor tradiţionale pentru produse din ţări 
terţe este permisă sub rezerva îndeplinirii acelorași condiţii 
sau a unor condiţii echivalente celor impuse statelor mem
bre pentru a garanta că nu sunt induși în eroare consuma
torii. De asemenea, având în vedere că anumite ţări terţe nu 
deţin reglementări centralizate la nivelul sistemului juridic 
comunitar, trebuie prevăzute anumite cerinţe pentru „orga
nizaţiile profesionale reprezentative” din ţările terţe pentru 
a asigura aceleași garanţii ca și cele prevăzute de normele 
comunitare.

(14) Titlul III capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
stabilește normele generale pentru etichetarea și prezen
tarea anumitor produse vitivinicole.

(15) Anumite norme privind etichetarea produselor alimentare 
sunt stabilite de Prima directivă  89/104/CEE a Consiliu
lui

(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 1.

 (1 

1989 privind indicarea sau marcarea care permite identi
ficarea lotului din care face parte un produs alimentar

(2)  JO L 186, 30.6.1989, p. 21.

 ( 
de Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului

(3)  JO L 109, 6.5.2000, p. 29.

 ( 
European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabi
lire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor 
preambalate

(4)  JO L 247, 21.9.2007, p. 17.

 ( 
vinicole, cu excepţia cazului în care directivele în cauză le 
exclud în mod explicit.

(16) Regulamentul (CE) nr. 479/2008 armonizează etichetarea 
pentru toate produsele vitivinicole și permite utilizarea de 
menţiuni altele decât cele acoperite în mod explicit de 
legislaţia comunitară, cu condiţia să fie exacte.

(17) Regulamentul (CE) nr.  479/2008 prevede stabilirea unor 
condiţii de utilizare a anumitor menţiuni referitoare, prin
tre altele, la provenienţă, îmbuteliator, producător, impor
tator etc. Pentru unele dintre aceste menţiuni, sunt necesare 
norme comunitare pentru buna funcţionare a pieţei 
interne. Aceste norme trebuie să se bazeze, în general, pe 
dispoziţiile existente. Pentru alte menţiuni, statele membre 
trebuie să stabilească normele privind vinul produs pe teri
toriul lor – care trebuie să fie în conformitate cu legislaţia 
comunitară –, astfel încât să permită adoptarea acestor 

norme pe cât posibil în favoarea producătorului. Cu toate 
acestea, trebuie să se asigure transparenţa acestor norme.

(18) Pentru a veni în ajutorul consumatorilor, anumite infor
maţii obligatorii trebuie grupate într-un singur câmp vizual 
pe container, trebuie stabilite limite de toleranţă pentru 
indicarea tăriei alcoolice dobândite și trebuie luat în consi
derare caracterul specific al produselor în cauză.

(19) Normele existente cu privire la utilizarea indicaţiilor sau a 
mărcilor pe eticheta de identificare a lotului din care face 
parte un produs alimentar s-au dovedit a fi utile și, prin 
urmare, trebuie păstrate.

(20) Menţiunile referitoare la producţia ecologică de struguri 
sunt reglementate exclusiv de Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind pro
ducţia ecologică și etichetarea produselor ecologice

(5)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

 ( 
aplică tuturor produselor vitivinicole.

(21) Utilizarea capsulelor pe bază de plumb pentru acoperirea 
dispozitivelor de închidere ale recipientelor care conţin 
produse aflate în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr.  479/2008 trebuie interzisă în continuare pentru a se 
evita, în primul rând, orice risc de contaminare, în special 
prin contactul accidental cu aceste capsule și, în al doilea 
rând, orice risc de poluare a mediului cu deșeuri care con
ţin plumb provenind de la aceste capsule.

(22) În scopul trasabilităţii și transparenţei produsului, trebuie 
introduse noi reguli privind „indicarea provenienţei”.

(23) Utilizarea indicaţiilor referitoare la soiurile de struguri de 
vinificaţie și la anul de recoltă pentru vinurile fără denu
mire de origine și indicaţii geografice presupune norme 
specifice de punere în aplicare.

(24) Utilizarea anumitor tipuri de sticle pentru anumite produse 
constituie o practică de mult stabilită în cadrul Comunită
ţii și al ţărilor terţe. Aceste sticle pot evoca în mintea con
sumatorilor anumite caracteristici sau o anumită origine a 
produselor datorită utilizării lor îndelungate. Prin urmare, 
aceste tipuri de sticle trebuie rezervate vinurilor în cauză.

(25) Normele de etichetare a produselor vitivinicole originare 
din ţări terţe, care circulă pe piaţa comunitară, trebuie să 
fie, de asemenea, armonizate în limita posibilităţilor con
form abordării stabilite pentru produsele vitivinicole 
comunitare astfel încât să se evite inducerea în eroare a 
consumatorilor și concurenţa neloială la nivelul producă
torilor. Cu toate acestea, este necesar să se ţină seama de 
diferenţele în ceea ce privește condiţiile de producţie, tra
diţiile legate de vinificaţie și legislaţia ţărilor terţe.
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(26) Având în vedere diferenţele dintre produsele vizate de 
prezentul regulament și pieţele lor, precum și așteptările 
consumatorilor, normele trebuie diferenţiate în funcţie de 
produsele în cauză, în special în ceea ce privește anumite 
indicaţii opţionale utilizate pentru vinurile fără denumire 
de origine protejată și indicaţie geografică protejată care, cu 
toate acestea, poartă denumirile soiurilor de struguri de 
vinificaţie și anii de recoltă în cazul în care corespund unei 
certificări (așa-numitele „vinuri cu denumire de soiuri”). 
Prin urmare, pentru a face diferenţa, în cadrul categoriei de 
vinuri fără DOP/IGP, între cele care intră în subcategoria
„vinuri cu denumire de soiuri” și cele care nu beneficiază de 
această deschidere, trebuie stabilite norme specifice cu pri
vire la utilizarea indicaţiilor opţionale, pe de o parte, pen
tru vinurile cu denumiri de origine protejate și indicaţii 
geografice protejate și, pe de altă parte, pentru vinurile fără 
denumire de origine protejată și indicaţie geografică pro
tejată, ţinând cont că această categorie include, de aseme
nea, „vinurile cu denumire de soiuri”.

(27) Trebuie adoptate măsuri de facilitare a tranziţiei de la leg
islaţia vitivinicolă precedentă la prezentul regulament [în 
special Regulamentul (CE) nr.  1493/1999 al Consiliului 
din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieţei viti
vinicole

(1)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1.

 ( a n 
operatori. Pentru a permite operatorilor economici stabi
liţi în Comunitate și în ţările terţe să îndeplinească cerin
ţele privind etichetarea, trebuie să se acorde o perioadă de 
tranziţie în vederea adaptării. Prin urmare, trebuie adoptate 
dispoziţii care să permită comercializarea produselor eti
chetate în conformitate cu normele existente pe parcursul 
unei perioade de tranziţie.

(28) Din cauza sarcinilor administrative, anumite state membre 
nu pot adopta legislaţia, regulamentele sau dispoziţiile 
administrative necesare pentru a se respecta dispoziţiile 
articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 până la 
data de 1 august 2009. Pentru a asigura faptul că operato
rii economici și autorităţile competente nu sunt afectaţi de 
acest termen, trebuie să se acorde o perioadă de tranziţie și 
să se stabilească dispoziţii tranzitorii.

(29) Dispoziţiile prezentului regulament nu trebuie să afecteze 
normele specifice negociate în baza acordurilor cu ţări terţe 
încheiate în baza procedurii prevăzute la articolul 133 din 
tratat.

(30) Noile norme de punere în aplicare a titlului III capitolele IV, 
V și  VI din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 trebuie să 
înlocuiască legislaţia existentă și să pună în aplicare Regu
lamentul (CE) nr.  1493/1999. Prin urmare, Regulamen
tul  (CE) nr.  1607/2000 al Comisiei din 24  iulie 2000 de 
stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr.  1493/1999 privind organizarea comună a pieţei 
vitivinicole, în special a titlului privind vinurile produse în 

regiuni determinate 

(2)  JO L 185, 25.7.2000, p. 17.

 ( a n 
al Comisiei din 29  aprilie  2002 de stabilire a anumitor 
norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului în ceea ce privește descrierea, denumirea, 
prezentarea și protejarea anumitor produse vitivinicole

(3)  JO L 118, 4.5.2002, p. 1.

 ( 
trebuie abrogate.

(31) Articolul 128 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 abrogă 
legislaţia existentă a Consiliului în sectorul vitivinicol, 
inclusiv pe cea care tratează aspectele reglementate de 
prezentul regulament. Pentru a evita dificultăţile de ordin 
comercial, pentru a permite trecerea fără probleme a ope
ratorilor economici și pentru a asigura statelor membre un 
termen rezonabil de adoptare a unor măsuri de punere în 
aplicare, trebuie stabilite perioade de tranziţie.

(32) Normele prevăzute de prezentul regulament trebuie să se 
aplice de la aceeași dată la care se aplică titlul III capitolele 
IV, V și VI din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(33) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme 
cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune 
a pieţelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme de punere în aplicare a 
titlului III din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 în special în ceea 
ce privește:

(a) dispoziţiile capitolului IV din titlul respectiv referitoare la 
denumirile de origine protejate și la indicaţiile geografice pro
tejate ale produselor menţionate la articolul 33 alineatul  (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(b) dispoziţiile capitolului V din titlul respectiv referitoare la 
menţiunile tradiţionale ale produselor menţionate la artico
lul 33 alineatul  (1) din Regulamentul  (CE) nr. 479/2008;

(c) dispoziţiile capitolului VI din titlul respectiv referitoare la 
etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole.
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CAPITOLUL  II

DENUMIRI DE ORIGINE PROTEJATE ȘI INDICAŢII 
GEOGRAFICE PROTEJATE

SECŢIUNEA 1

Cererea de protecţie

Articolul 2

Solicitantul

(1) Un producător izolat poate fi solicitant în sensul articolu
lui 37 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 dacă se 
dovedește că: 

(a) persoana în cauză este singurul producător din aria geogra
fică delimitată și

(b) în cazul în care aria geografică delimitată relevantă este 
înconjurată de arii cu denumiri de origine sau indicaţii geo
grafice, aria relevantă respectivă deţine trăsături care diferă în 
mod substanţial de cele ale ariilor delimitate înconjurătoare 
sau caracteristicile produsului se diferenţiază de cele ale pro
duselor obţinute în ariile delimitate înconjurătoare.

(2) Nu se consideră a fi solicitant în sensul articolului 37 din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 un stat membru, o ţară terţă sau 
respectivele autorităţi ale acestora.

Articolul 3

Cererea de protecţie

Cererea de protecţie este alcătuită din documentele prevăzute la 
articolele  35 sau  36 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 și 
dintr-o copie electronică a caietului de sarcini și a documentului 
unic.

Cererea de protecţie, precum și documentul unic se întocmesc în 
conformitate cu modelele stabilite în anexele I și, respectiv, II la 
prezentul regulament.

Articolul 4

Denumire

(1) Denumirea care trebuie protejată se înregistrează numai în 
limba sau în limbile utilizate pentru a descrie produsul în cauză 
din aria geografică delimitată.

(2) Denumirea se înregistrează cu ortografia sau ortografiile 
originale.

Articolul 5

Delimitarea ariei geografice

Aria se delimitează în mod detaliat, precis și neechivoc.

Articolul 6

Producţia din aria geografică delimitată

(1) În scopul aplicării articolului 34 alineatul  (1) litera  (a) 
punctul (iii) și litera  (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008 și a prezentului articol, prin „producţie” se înţeleg 
toate operaţiunile realizate, de la recoltarea strugurilor până la 
încheierea procesului de vinificare, cu excepţia oricăror procese 
ulterioare producţiei.

(2) Pentru produsele cu indicaţie geografică protejată, canti
tatea de struguri de până la 15 % care poate proveni din afara ariei 
geografice delimitate astfel cum se prevede la articolul 34 alinea
tul  (1) litera  (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
provine din statul membru sau din ţara terţă în cauză în care se 
află aria delimitată.

(3) Prin derogare de la articolul  34 alineatul  (1) litera  (a) 
punctul (ii) din Regulamentul  (CE) nr.  479/2008, se aplică 
anexa III partea B punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 
al Comisiei

(1)  A se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial.

 (

(4) Prin derogare de la articolul  34 alineatul  (1) litera  (a) 
punctul (iii) și alineatul  (1) litera  (b) punctul (iii) din Regulamen
tul (CE) nr. 479/2008 și cu condiţia ca în caietul de sarcini să se 
prevadă acest lucru, un produs cu denumire de origine protejată 
sau cu indicaţie geografică protejată poate fi transformat în vin fie: 

(a) într-o arie aflată în imediata apropiere a ariei delimitate în 
cauză, fie

(b) într-o arie situată în aceiași unitate administrativă sau în 
cadrul unei unităţi administrative învecinate, în conformitate 
cu normele naţionale sau

(c) în cazul unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geogra
fice transfrontaliere sau în cazul în care a fost încheiat un 
acord privind măsurile de control între două sau mai multe 
state membre sau între unul sau mai multe state membre și 
una sau mai multe ţări terţe, un produs cu denumire de 
origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată poate 
fi transformat în vin într-o arie situată în imediata vecinătate 
a ariei delimitate în cauză.

Prin derogare de la articolul 34 alineatul (1) litera (b) punctul (iii) 
din Regulamentul  (CE) nr.  479/2008 și cu condiţia ca în caietul 
de sarcini să se prevadă acest lucru, vinurile cu indicaţie geogra
fică protejată pot fi, în continuare, transformate în vin dincolo de 
imediata vecinătate a ariei delimitate în cauză până la data de
31 decembrie 2012.

Prin derogare de la articolul 34 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) 
din Regulamentul  (CE) nr.  479/2008 și cu condiţia ca în caietul 
de sarcini să se prevadă acest lucru, un produs poate fi transfor
mat în vin spumant sau vin petiant cu denumire de origine pro
tejată dincolo de imediată vecinătate a ariei delimitate în cauză în 
cazul în care această practică era utilizată anterior datei de 1 mar
tie 1986.
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Articolul 7

Legătura

(1) Detaliile care confirmă legătura geografică menţionată la 
articolul  35 alineatul  (2) litera  (g) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008 explică măsura în care trăsăturile ariei geografice 
delimitate influenţează produsul final. 

În cazul cererilor care acoperă diferite categorii de produse vitivi
nicole, detaliile care confirmă legătura se dovedesc pentru fiecare 
dintre produsele vitivinicole în cauză. 

(2) În cazul unei denumiri de origine, caietul de sarcini al pro
dusului precizează: 

(a) detaliile ariei geografice și, în special, factorul natural și cel 
uman relevanţi pentru legătură;

(b) detaliile cu privire la calitatea sau caracteristicile produsului 
care pot fi puse, în esenţă sau exclusiv, pe seama mediului 
geografic;

(c) o descriere a interacţiunii cauzale dintre detaliile menţionate 
la litera (a) și cele de la litera (b).

(3) În cazul unei indicaţii geografice, caietul de sarcini al pro
dusului precizează: 

(a) detaliile ariei geografice relevante pentru legătură;

(b) detaliile privind calitatea, prestigiul sau alte caracteristici spe
cifice ale produsului care pot fi puse pe seama originii sale 
geografice;

(c) o descriere a interacţiunii cauzale dintre detaliile menţionate 
la litera (a) și cele de la litera (b).

(4) Caietul de sarcini al produsului pentru o indicaţie geogra
fică stabilește dacă aceasta se bazează pe o anumită calitate, un 
anumit prestigiu sau pe alte caracteristici legate de originea sa 
geografică.

Articolul 8

Ambalarea în aria geografică delimitată

În cazul în care caietul de sarcini al unui produs indică faptul că 
ambalarea produsului trebuie efectuată în cadrul ariei geografice 
delimitate sau într-o arie din imediata vecinătate a ariei delimitate 
în cauză, în conformitate cu o cerinţă menţionată la articolul 35 
alineatul  (2) litera  (h) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, se 
aduc justificări privind această cerinţă pentru produsul în cauză.

SECŢIUNEA 2

Procedura de examinare de către Comisie

Articolul 9

Primirea cererii

(1) Cererea se depune la Comisie pe hârtie sau în format elec
tronic. Data depunerii unei cereri la Comisie este data înregistrării 
acesteia la registratura Comisiei. Această dată este pusă la dispo
ziţia publicului prin mijloace corespunzătoare.

(2) Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc cererea data 
primirii și numărul dosarului alocat cererii. 

Statul membru, autorităţile ţării terţe sau solicitantul stabilit în 
ţara terţă în cauză primesc o confirmare de primire care cuprinde 
cel puţin următoarele elemente: 

(a) numărul dosarului;

(b) denumirea care urmează a fi înregistrată;

(c) numărul de pagini primite; și

(d) data primirii cererii.

Articolul 10

Depunerea unei cereri transfrontaliere

(1) În cazul unei cereri transfrontaliere, mai multe asociaţii de 
producători care reprezintă o arie geografică transfrontalieră pot 
depune o cerere comună pentru o denumire care desemnează aria 
respectivă.

(2) Atunci când sunt vizate numai state membre, se aplică pro
cedura naţională preliminară prevăzută la articolul 38 din Regu
lamentul (CE) nr. 479/2008 în toate statele membre respective. 

În sensul aplicării articolului 38 alineatul  (5) din Regulamentul 
(CE) nr.  479/2008, cererea transfrontalieră este prezentată 
Comisiei de unul dintre statele membre în numele celorlalte și 
include o autorizaţie din partea fiecăruia dintre celelalte state 
membre în cauză prin care acestea îl împuternicesc să acţioneze 
în numele lor. 

(3) Atunci când cererea transfrontalieră implică numai ţări 
terţe, aceasta este prezentată Comisiei fie de una dintre asociaţiile 
solicitante în numele celorlalte, fie de una dintre ţările terţe în 
numele celorlalte și cuprinde: 

(a) elementele care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite la arti
colele 34 și 35 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;
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(b) dovada de protecţie din ţările terţe în cauză și

(c) o autorizaţie astfel cum se menţionează la alineatul  (2) din 
partea fiecăreia dintre celelalte ţări terţe în cauză.

(4) Atunci când o cerere transfrontalieră implică cel puţin un 
stat membru și cel puţin o ţară terţă, se aplică procedura naţională 
preliminară prevăzută la articolul  38 din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 în toate statele membre în cauză. Cererea este pre
zentată Comisiei de unul dintre statele membre, de una dintre 
ţările terţe sau de una dintre asociaţiile solicitante din ţările terţe 
și cuprinde: 

(a) elementele care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite la arti
colele 34 și 35 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008;

(b) dovada de protecţie din ţările terţe în cauză și

(c) o autorizaţie astfel cum se menţionează la alineatul  (2) din 
partea fiecăruia dintre celelalte state membre sau ţări terţe în 
cauză.

(5) Statul membru, ţările terţe sau asociaţiile de producători 
stabilite în ţările terţe care prezintă Comisiei o cerere transfron
talieră, astfel cum se menţionează la alineatele (2), (3) și  (4) din 
prezentul articol, devin destinatarul notificărilor sau deciziilor 
emise de către Comisie.

Articolul 11

Admisibilitatea

(1) În scopul stabilirii admisibilităţii unei cereri de protecţie, 
Comisia verifică dacă s-a completat cererea de înregistrare prezen
tată în anexa  I și dacă documentele justificative au fost anexate 
cererii.

(2) Orice cerere de înregistrare considerată admisibilă este noti
ficată statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau solici
tantului stabilit în ţara terţă în cauză. 

În cazul în care cererea nu a fost completată sau a fost completată 
parţial ori în cazul în care documentele justificative menţionate la 
alineatul  (1) nu au fost prezentate împreună cu cererea de înre
gistrare sau sunt incomplete, Comisia informează solicitantul în 
consecinţă și îl invită să remedieze deficienţele constatate în ter
men de două luni. În cazul în care acestea nu sunt remediate până 
la expirarea termenului, Comisia respinge cererea ca fiind inad
misibilă. Decizia de inadmisibilitate este notificată statului mem
bru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau solicitantului stabilit în ţara 
terţă în cauză. 

Articolul 12

Analizarea condiţiilor de valabilitate

(1) În cazul în care o cerere admisibilă pentru protejarea unei 
denumiri de origine sau a unei indicaţii geografice nu îndeplinește 
cerinţele prevăzute la articolele  34 și  35 din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008, Comisia informează statul membru, autorităţile din 
ţara terţă sau solicitantul stabilit în ţara terţă în cauză cu privire la 
temeiurile respingerii, stabilind un termen limită pentru retragerea 
sau modificarea cererii sau pentru depunerea de observaţii.

(2) În cazul în care statul membru, autorităţile dintr-o ţară terţă 
sau solicitantul stabilit în ţara terţă în cauză nu înlătură obsta
colele în calea înregistrării în termenul stabilit, Comisia respinge 
cererea în conformitate cu articolul  39 alineatul  (3) din Regu
lamentul (CE) nr. 479/2008.

(3) Comisia adoptă deciziile de respingere a denumirii de 
origine sau a indicaţiei geografice în cauză pe baza documentelor 
și informaţiilor de care dispune. Deciziile de respingere sunt noti
ficate statului membru, autorităţilor din ţara terţă sau solicitantu
lui stabilit în ţara terţă în cauză.

SECŢIUNEA 3

Procedurile de opoziţie

Articolul 13

Procedura naţională de opoziţie în cazul cererilor 
transfrontaliere

În sensul articolului 38 alineatul  (3) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008, în cazul în care o cerere transfrontalieră implică 
numai state membre sau cel puţin un stat membru și cel puţin o 
ţară terţă, procedura de opoziţie se aplică în toate statele membre 
în cauză.

Articolul 14

Prezentarea de obiecţii în baza procedurii comunitare

(1) Obiecţiile prevăzute la articolul 40 din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008 se întocmesc pe baza formularului inclus în 
anexa III la prezentul regulament. Obiecţia se prezintă Comisiei pe 
hârtie sau în format electronic. Data depunerii obiecţiei la Comi
sie este data înregistrării acesteia la registratura Comisiei. Această 
dată este pusă la dispoziţia publicului prin mijloace 
corespunzătoare.

(2) Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc obiecţia data 
primirii și numărul dosarului alocat acesteia. 

Reclamantul primește o confirmare de primire care cuprinde cel 
puţin următoarele elemente: 

(a) numărul dosarului,

(b) numărul de pagini primite și

(c) data primirii cererii.

Articolul 15

Admisibilitatea în baza procedurii comunitare

(1) În scopul stabilirii admisibilităţii unei obiecţii, în conformi
tate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, Comi
sia verifică dacă aceasta precizează dreptul sau drepturile 
anterioare revendicate și temeiul sau temeiurile obiecţiei și dacă 
aceasta a fost primită de către Comisie în termenul stabilit.
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(2) În cazul în care obiecţia se bazează pe existenţa unei mărci 
comerciale anterioare cu reputaţie și notorietate, în conformitate 
cu articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, 
aceasta este însoţită de dovada depunerii, înregistrării sau utiliză
rii respectivei mărci comerciale anterioare, cum ar fi certificatul de 
înregistrare sau dovada utilizării acestuia și dovada reputaţiei și a 
notorietăţii sale.

(3) Orice obiecţie justificată corespunzător conţine detalii cu 
privire la fapte, probe și observaţii prezentate în sprijinul acesteia, 
însoţite de documentele justificative relevante. 

Informaţiile și probele care urmează a fi prezentate în sprijinul uti
lizării unei mărci comerciale anterioare conţin indicaţii referitoare 
la locul, durata, gradul și tipul de utilizare a mărcii comerciale 
anterioare, a reputaţiei și notorietăţii sale. 

(4) În cazul în care detaliile privind dreptul sau drepturile ante
rioare revendicate, temeiul sau temeiurile, faptele, dovezile sau 
observaţiile ori documentele justificative menţionate la alineatele 
(1)-(3) nu au fost prezentate împreună cu obiecţia sau sunt incom
plete, Comisia îl informează pe oponent în consecinţă și îl invită 
să remedieze deficienţele constatate în termen de două luni. În 
cazul în care acestea nu sunt remediate până la expirarea terme
nului, Comisia respinge obiecţia ca fiind inadmisibilă. Decizia de 
inadmisibilitate este notificată reclamantului și statului membru, 
autorităţilor dintr-o ţară terţă sau solicitantului stabilit în ţara terţă 
în cauză.

(5) Orice obiecţie considerată ca fiind admisibilă este notificată 
statului membru, autorităţilor din ţara terţă sau solicitantului sta
bilit în ţara terţă în cauză.

Articolul 16

Analizarea unei obiecţii în baza procedurii comunitare

(1) În cazul în care Comisia nu a respins obiecţia în conformi
tate cu articolul  15 alineatul  (4), aceasta o comunică statului 
membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau solicitantului stabilit 
în ţara terţă în cauză și îl invită pe acesta din urmă să prezinte 
observaţii în termen de două luni de la data emiterii comunicării 
respective. Toate observaţiile primite pe parcursul acestei perioade 
de două luni sunt comunicate reclamantului. 

Pe parcursul procedurii de analizare a obiecţiei, Comisia solicită 
părţilor să prezinte observaţii, dacă este cazul, cu privire la comu
nicările primite de la celelalte părţi în termen de două luni de la 
data emiterii cererii respective. 

(2) În cazul în care statul membru, autorităţile dintr-o ţară 
terţă, solicitantul stabilit în ţara terţă în cauză sau reclamantul nu 
prezintă nicio observaţie ca răspuns ori nu respectă intervalul de 
timp, Comisia se pronunţă cu privire la opoziţie.

(3) Comisia adoptă orice decizie de respingere sau înregistrare 
a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice în cauză pe baza 
dovezilor de care dispune. Decizia de respingere este notificată 
reclamantului și statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă 
sau solicitantului stabilit în ţara terţă în cauză.

(4) În cazul în care există mai mulţi reclamanţi, în urma unei 
investigaţii preliminare a uneia sau mai multor obiecţii, există 
posibilitatea ca cererea de înregistrare să nu fie acceptată; în astfel 
de cazuri, Comisia poate suspenda celelalte proceduri de opozi
ţie. Comisia aduce la cunoștinţa celorlalţi reclamanţi orice decizie 
care îi privește adoptată în cursul procedurii. 

În cazul respingerii unei cereri, procedurile de opoziţie suspen
date sunt considerate a fi încheiate, iar reclamanţii în cauză sunt 
informaţi în mod corespunzător. 

SECŢIUNEA 4

Protecţie

Articolul 17

Decizia de protecţie

(1) Cu excepţia cazului în care cererile de protecţie a denumi
rilor de origine sau a indicaţiilor geografice sunt respinse în con
formitate cu articolele  11, 12, 16 și  28, Comisia decide să 
protejeze denumirile de origine sau indicaţiile geografice.

(2) Deciziile de protecţie luate în conformitate cu articolul 41 
din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Articolul 18

Registrul

(1) Comisia ţine la zi „Registrul denumirilor de origine prote
jate și al indicaţiilor geografice protejate” astfel cum se prevede la 
articolul  46 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, denumit în 
continuare „registrul”.

(2) O denumire de origine sau o indicaţie geografică acceptată 
este înscrisă în registru. 

În cazul denumirilor înregistrate în baza articolului 51 alinea
tul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, Comisia introduce în 
registru datele prevăzute la alineatul  (3) din prezentul articol, cu 
excepţia celor prevăzute la litera (f). 

(3) Comisia introduce în registru următoarele date: 

(a) denumirea înregistrată a produsului sau a produselor;

(b) menţiunea că denumirea este protejată ca indicaţie geogra
fică sau denumire de origine;

(c) numele ţării sau al ţărilor de origine;

(d) data înregistrării;

(e) trimiterea la instrumentul juridic care înregistrează 
denumirea;

(f) trimiterea la documentul unic.
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Articolul 19

Protecţie

(1) Protejarea unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geo
grafice este valabilă de la data înscrierii în Registru.

(2) În cazul utilizării ilicite a unei denumiri de origine prote
jate sau a unei indicaţii geografice protejate, autorităţile compe
tente ale statelor membre iau din proprie iniţiativă, conform 
articolului 45 alineatul  (4) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, 
sau la cererea unei părţi, măsurile necesare sistării acestei utilizări 
ilicite și prevenirii comercializării sau exportării produselor 
respective.

(3) Protejarea unei denumiri de origine sau a unei indicaţii geo
grafice se aplică întregii denumiri, inclusiv elementelor sale con
stitutive, cu condiţia ca acestea să fie diferite. Elementul 
nedistinctiv sau generic al unei denumiri de origine protejate sau 
al unei indicaţii geografice protejate nu este protejat.

SECŢIUNEA 5

Modificare și anulare

Articolul 20

Modificarea caietului de sarcini sau a documentului unic

1. Cererea privind aprobarea modificărilor aduse caietului de 
sarcini cu privire la o denumire de origine protejată sau o indica
ţie geografică protejată, depusă de un solicitant în temeiul artico
lului 37 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, se întocmește în 
conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

(2) În scopul stabilirii admisibilităţii cererii de aprobare a 
modificărilor aduse caietului de sarcini în temeiul articolului 49 
alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, Comisia veri
fică dacă au fost transmise informaţiile solicitate în baza articolu
lui 35 alineatul (2) din regulamentul respectiv și dacă cererea este 
completă astfel cum se menţionează la alineatul (1) din prezentul 
articol.

(3) În sensul aplicării articolului 49 alineatul (2) prima teză din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008, articolele 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 și  18 din prezentul regulament se aplică mutatis 
mutandis.

(4) Modificarea este considerată a fi minoră în cazul în care: 

(a) nu vizează caracteristicile esenţiale ale produsului;

(b) nu afectează legătura;

(c) nu implică modificarea denumirii produsului sau a oricărei 
părţi a acesteia;

(d) nu afectează aria geografică delimitată;

(e) nu atrage după sine alte restricţii asupra comercializării 
produsului.

(5) Atunci când cererea de aprobare a modificărilor aduse caie
tului de sarcini al produsului este prezentată de un solicitant altul 
decât solicitantul iniţial, Comisia transmite cererea solicitantului 
iniţial.

(6) Atunci când Comisia decide să accepte o modificare adusă 
caietului de sarcini care afectează sau cuprinde o modificare a 
informaţiilor înscrise în registru, aceasta șterge datele iniţiale din 
registru și introduce noile date valabile de la data intrării în vigoare 
a deciziei respective.

Articolul 21

Prezentarea unei cereri de anulare

(1) Cererea de anulare conform articolului 50 din Regulamen
tul (CE) nr.  479/2008 se întocmește în conformitate cu formu
larul prezentat în anexa  V la prezentul regulament. Cererea de 
anulare se transmite Comisiei pe hârtie sau în format electronic. 
Data depunerii cererii de anulare către Comisie este data înregis
trării acesteia la registratura Comisiei. Data este pusă la dispoziţia 
publicului prin mijloace corespunzătoare.

(2) Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc cererea de 
anulare data primirii și numărul dosarului alocat cererii de anulare. 

Autorul cererii de anulare primește o confirmare de primire care 
cuprinde cel puţin: 

(a) numărul dosarului;

(b) numărul de pagini primite și

(c) data primirii cererii.

(3) Alineatele (1) și  (2) nu se aplică în cazul în care anularea 
este iniţiată de către Comisie.

Articolul 22

Admisibilitate

(1) În scopul stabilirii admisibilităţii unei cereri de anulare, în 
conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008, 
Comisia verifică dacă cererea: 

(a) menţionează interesul legitim, motivele și justificarea autoru
lui cererii de anulare;

(b) explică temeiul anulării și

(c) face referire la o declaraţie a statului membru sau a ţării terţe 
în care autorul cererii își are domiciliul sau sediul social, care 
justifică cererea de anulare.

(2) Orice cerere de anulare cuprinde detaliile referitoare la 
fapte, probe și observaţii depuse în sprijinul anulării, însoţite de 
documentele justificative relevante.
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(3) În cazul în care informaţiile detaliate referitoare la temeiuri, 
fapte, probe și observaţii, precum și documentele justificative 
menţionate la alineatele (1) și (2) nu sunt prezentate împreună cu 
cererea de anulare, Comisia informează autorul cererii de anulare 
în consecinţă și îl invită să remedieze deficienţele constatate în ter
men de două luni. În cazul în care acestea nu sunt remediate până 
la expirarea termenului limită, Comisia respinge cererea ca fiind 
inadmisibilă. Decizia de inadmisibilitate este notificată autorului 
cererii de anulare și statului membru, autorităţilor dintr-o ţară 
terţă sau autorului cererii de anulare stabilit în ţara terţă în cauză.

(4) Orice cerere de anulare considerată a fi admisibilă, precum 
și orice procedură de anulare desfășurată din propria iniţiativă a 
Comisiei, este adusă la cunoștinţa statului membru, a autorităţi
lor dintr-o ţară terţă sau a solicitanţilor stabiliţi în ţara terţă a cărei 
denumire de origine sau indicaţie geografică este vizată de anulare.

Articolul 23

Analizarea unei anulări

(1) În cazul în care Comisia nu a respins cerea de anulare în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (3), aceasta comunică anu
larea statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau produ
cătorilor respectivi stabiliţi în ţara terţă în cauză și îi invită să 
prezinte observaţii în termen de două luni de la data emiterii 
comunicării respective. Toate observaţiile primite în acest termen 
de două luni sunt transmise, dacă este cazul, autorului cererii de 
anulare. 

În cadrul procedurii de analizare a unei anulări, Comisia solicită 
părţilor să prezinte observaţii cu privire la comunicările primite de 
la celelalte părţi, dacă este cazul, în termen de două luni de la data 
emiterii cererii respective. 

(2) În cazul în care statul membru, autorităţile dintr-o ţară 
terţă, solicitantul stabilit în ţara terţă în cauză sau autorul unei 
cereri de anulare nu prezintă nicio observaţie ca răspuns sau nu 
respectă termenele limită, Comisia decide cu privire la anulare.

(3) Comisia adoptă orice decizie de anulare a denumirii de 
origine sau a indicaţiei geografice în cauză pe baza probelor de 
care dispune. Aceasta analizează dacă nu mai este posibilă sau nu 
mai poate fi garantată conformitatea cu caietul de sarcini în cazul 
unui produs vitivinicol cu denumire de origine protejată sau cu 
indicaţie geografică protejată, mai ales în cazul în care condiţiile 
stabilite la articolul  35 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 nu 
mai sunt îndeplinite sau nu mai pot fi îndeplinite în viitorul 
apropiat. 

Această decizie de anulare este notificată autorului cererii de anu
lare și statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau solici
tantului stabilit în ţara terţă în cauză. 

(4) În cazul în care există mai multe cereri de anulare, în urma 
unei analize preliminare a uneia sau a mai multor cereri de anu
lare, există posibilitatea ca protejarea în continuare a unei denu
miri de origine sau a unei indicaţii geografice să nu poată fi 
acceptată, caz în care Comisia poate suspenda celelalte proceduri 
de anulare. În acest caz, Comisia îi informează pe ceilalţi autori ai 
cererilor de anulare cu privire la orice decizie care îi privește, 
adoptată în cursul procedurii. 

În cazul anulării unei denumiri de origine protejate sau a unei 
indicaţii geografice protejate, procedurile de anulare suspendate 
sunt considerate a fi încheiate, iar autorii cererii de anulare în 
cauză sunt informaţi în mod corespunzător. 

(5) La momentul intrării în vigoare a unei anulări, Comisia 
șterge denumirea din registru.

SECŢIUNEA 6

Verificări

Articolul 24

Declaraţia operatorilor

Toţi operatorii care doresc să participe la întregul proces de pro
ducţie sau ambalare a unui produs cu denumire de origine prote
jată sau cu indicaţie geografică protejată ori la o parte din acesta 
sunt declaraţi la autoritatea de control competentă menţionată la 
articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 25

Controlul anual

(1) Controlul anual efectuat de autoritatea de control compe
tentă astfel cum se menţionează la articolul  48 alineatul  (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 constă în: 

(a) o examinare organoleptică și analitică pentru produsele cu 
denumire de origine;

(b) fie numai o examinare analitică, fie atât o examinare organo
leptică, cât și una analitică pentru produsele cu indicaţie geo
grafică și

(c) o verificare a condiţiilor prevăzute în caietul de sarcini.

Controlul anual se desfășoară în statul membru în care a avut loc 
producţia în conformitate cu caietul de sarcini și se efectuează fie 
prin:

(a) controale prin sondaj pe baza unei analize a riscurilor,

(b) eșantionare, fie

(c) în mod sistematic.

În cazul controalelor prin sondaj, statele membre selectează 
numărul minim de operatori care să fie supuși acestor controale.

În cazul eșantionării, statele membre garantează că prin numărul, 
tipul și frecvenţa controalelor, acestea sunt reprezentative pentru 
întreaga arie geografică delimitată în cauză și corespund volumu
lui de produse vitivinicole comercializate sau deţinute în vederea 
comercializării.

Controalele prin sondaj se pot combina cu eșantionarea.
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(2) Examinările prevăzute la alineatul  (1) primul paragraf lite
rele (a) și (b) se efectuează pe eșantioane anonime, demonstrează 
că produsul analizat este conform cu caracteristicile și calităţile 
descrise în caietul de sarcini pentru denumirea de origine sau indi
caţia geografică relevantă și se desfășoară în orice etapă a proce
sului de producţie, inclusiv în etapa de ambalare sau ulterior 
acesteia. Fiecare eșantion prelevat este reprezentativ pentru vinu
rile respective deţinute de către operator.

(3) În scopul verificării conformităţii cu caietul de sarcini men
ţionate la alineatul  (1) primul paragraf litera  (c), autoritatea de 
control verifică: 

(a) instalaţiile operatorilor, și anume, controlează capacitatea 
operatorilor de a îndeplini condiţiile stabilite în caietul de sar
cini și

(b) produsele în orice etapă a procesului de producţie, inclusiv 
etapa ambalării, pe baza unui plan de control elaborat în pre
alabil de către autoritatea de control și adus la cunoștinţa 
operatorilor, care acoperă fiecare etapă de fabricare a 
produsului.

(4) Controlul anual garantează faptul că un produs nu poate 
utiliza denumirea de origine protejată sau indicaţia geografică 
protejată aferentă decât dacă: 

(a) rezultatele examinărilor menţionate la alineatul  (1) primul 
paragraf literele (a) și (b) și la alineatul (2) dovedesc faptul că 
produsul în cauză este conform cu valorile limită și prezintă 
toate caracteristicile corespunzătoare denumirii de origine 
sau indicaţiei geografice în cauză;

(b) celelalte condiţii prevăzute în caietul de sarcini sunt îndepli
nite conform procedurilor stabilite la alineatul  (3).

(5) Produsele care nu îndeplinesc condiţiile stabilite la prezen
tul articol pot fi plasate pe piaţă, însă fără denumirea de origine 
sau indicaţia geografică relevantă, cu condiţia ca celelalte cerinţe 
juridice să fie îndeplinite.

(6) În cazul unei denumiri de origine protejate sau a unei indi
caţii geografice protejate transfrontaliere, controlul poate fi efec
tuat de către o autoritate de control a oricărui stat membru 
interesate de această denumire de origine sau indicaţie geografică.

(7) În cazul în care controlul anual este efectuat în cadrul etapei 
de ambalare a produsului pe teritoriul unui stat membru care nu 
este statul membru în care a avut loc producţia, se aplică artico
lul 84 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei

(1)  JO L 170, 30.6.2008, p. 1.

 (

(8) Alineatele (1)-(7) se aplică vinurilor care poartă o denumire 
de origine sau o indicaţie geografică, a căror denumire de origine 
sau indicaţie geografică respectivă îndeplinește cerinţele prevăzute 
la articolul 38 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 26

Examinarea analitică și organoleptică

Examinarea analitică și organoleptică menţionată la articolul  25 
alineatul  (1) primul paragraf  literele (a) și  (b) constă în:

(a) o analiză a vinului în cauză care să măsoare următoarele pro
prietăţi caracteristice:

(i) determinate pe baza unei analize fizice și chimice:

— tăria alcoolică totală și dobândită; 

— zaharuri totale exprimate ca fructoză și glucoză 
(inclusiv zaharoză în cazul vinurilor petiante și al 
celor spumante); 

— aciditate totală; 

— aciditate volatilă; 

— dioxid de sulf total;

(ii) determinate pe baza unei analize suplimentare:

— dioxid de carbon (vinurile petiante și spumante, 
suprapresiune în bari la 20 °C); 

— oricare alte proprietăţi caracteristice ale denumirile 
de origine protejate și indicaţiile geografice prote
jate în cauză, prevăzute de legislaţia statelor mem
bre sau de caietul de sarcini;

(b) o examinare organoleptică care să vizeze aspectul vizual, 
mirosul și gustul.

Articolul 27

Verificări ale produselor provenind din ţări terţe

În cazul în care vinurile din ţări terţe beneficiază de protecţia unei 
denumiri de origine protejate sau a unei indicaţii geografice pro
tejate, ţara terţă în cauză transmite Comisiei, la solicitarea aces
teia, informaţii cu privire la autorităţile competente menţionate la 
articolul 48 alineatul  (2) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 și 
la aspectele incluse în verificare, precum și dovada faptului că 
vinul respectiv îndeplinește condiţiile denumirii de origine sau 
indicaţiei geografice respective.

SECŢIUNEA 7

Transformarea într-o indicaţie geografică

Articolul 28

Cererea

(1) Un stat membru, autoritatea dintr-o ţară terţă sau solicitan
tul stabilit în ţara terţă în cauză poate solicita transformarea unei 
denumiri de origine protejate într-o indicaţie geografică protejată 
în cazul în care nu mai este posibilă sau nu mai poate fi garantată 
conformitatea unei denumiri de origine protejate cu caietul de 
sarcini. 

96/391LeneporuEiinuinUlalaicifOlulanruJOR9002.7.42

.)1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:170:0001:0001:RO:PDF


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 24.7.2009

Cererea de transformare prezentată Comisiei se întocmește în 
conformitate cu modelul prevăzut în anexa VI la prezentul regu
lament. Cererea de transformare este prezentată Comisiei pe hâr
tie sau în format electronic. Data depunerii cererii de transformare 
la Comisie este data înregistrării acesteia la registratura Comisiei. 

(2) În cazul în care cererea de transformare într-o indicaţie 
geografică nu îndeplinește cerinţele prevăzute la articolele  34 
și  35 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, Comisia aduce la 
cunoștinţa statului membru, a autorităţilor dintr-o ţară terţă sau a 
solicitantului stabilit în ţara terţă în cauză temeiurile respingerii și 
îi invită să își retragă sau să își modifice cererea sau să prezinte 
observaţii în termen de două luni.

(3) În cazul în care obstacolele în calea transformării într-o 
indicaţie geografică nu sunt înlăturate de statul membru, de auto
rităţile dintr-o ţară terţă sau de solicitantul stabilit în ţara terţă în 
cauză până la expirarea termenului limită, Comisia respinge 
cererea.

(4) Comisia ia orice decizie de respingere a cererii de transfor
mare pe baza documentelor și a informaţiilor de care dispune. 
Decizia de respingere este notificată statului membru, autorităţi
lor dintr-o ţară terţă sau solicitantului stabilit în ţara terţă în cauză.

(5) Articolul 40 și articolul 49 alineatul  (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008 nu se aplică.

CAPITOLUL  III

MENŢIUNI TRADIŢIONALE

SECŢIUNEA 1

Cererea

Articolul 29

Solicitanţii

(1) Autorităţile competente din statele membre sau din ţările 
terţe sau organizaţiile profesionale reprezentative stabilite în ţări 
terţe pot prezenta Comisiei o cerere de protejare a menţiunilor 
tradiţionale în sensul articolului 54 alineatul  (1) din Regulamen
tul (CE) nr. 479/2008.

(2) Prin „organizaţie profesională reprezentativă” se înţelege orice 
organizaţie de producători sau asociaţie de organizaţii de produ
cători care a adoptat aceleași norme și care activează într-o anu
mită regiune viticolă sau în mai multe regiuni viticole cu denumire 
de origine sau indicaţie geografică, în cazul în care printre mem
brii săi se numără cel puţin două treimi dintre producătorii din 
regiunea/regiunile cu denumire de origine sau indicaţie geogra
fică în care activează aceasta și în cazul în care realizează cel puţin 
două treimi din producţia regiunilor respective. Organizaţia pro
fesională reprezentativă poate depune cereri de protecţie numai 
pentru vinurile pe care le produce.

Articolul 30

Cererea de protecţie

(1) Cererea de protecţie a unei menţiuni tradiţionale este con
formă cu modelul prevăzut în anexa VII și este însoţită de o copie 
a normelor care reglementează utilizarea menţiunii respective.

(2) În cazul unei cereri depuse de o organizaţie profesională 
reprezentativă stabilită într-o ţară terţă, se comunică, de aseme
nea, detaliile organizaţiei profesionale reprezentative. Aceste 
informaţii, inclusiv detalii pertinente referitoare la membrii orga
nizaţiei profesionale reprezentative, atunci când este cazul, sunt 
menţionate în anexa XI.

Articolul 31

Limba

(1) Menţiunea care urmează a fi protejată este: 

(a) fie în limba sau limbile oficiale sau regionale ale statului 
membru sau ale ţării terţe de unde provine termenul,

(b) fie în limba utilizată în comerţ pentru această menţiune.

Menţiunea utilizată într-o anumită limbă face referire la produsele 
specifice menţionate la articolul 33 alineatul  (1) din Regulamen
tul (CE) nr. 479/2008.

(2) Menţiunea se înregistrează cu ortografia sau ortografiile 
originale.

Articolul 32

Norme privind menţiunile tradiţionale din ţări terţe

(1) Articolul  54 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008 se aplică mutatis mutandis menţiunilor utilizate în 
mod tradiţional în ţări terţe în ceea ce privește produsele vitivini
cole cu indicaţii geografice ale ţărilor terţe respective.

(2) Vinurile care provin din ţări terţe ale căror etichete poartă 
indicaţii tradiţionale altele decât menţiunile tradiţionale enumer
ate în anexa  XII pot utiliza menţiunile tradiţionale respective pe 
eticheta vinului în conformitate cu normele aplicabile în ţările 
terţe în cauză, inclusiv cele care provin de la organizaţii profesio
nale reprezentative.

SECŢIUNEA 2

Procedura de examinare

Articolul 33

Depunerea cererii

Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc cererea data primi
rii acesteia și numărul dosarului aferent cererii. Cererea este pre
zentată Comisiei pe hârtie sau în format electronic. Data depunerii 
cererii la Comisie este data înregistrării acesteia la registratura 
Comisiei. Această dată, precum și menţiunea tradiţională sunt 
puse la dispoziţia publicului prin mijloace corespunzătoare.
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Solicitantul primește o confirmare de primire care indică cel puţin:

(a) numărul dosarului;

(b) menţiunea tradiţională;

(c) numărul documentelor primite și

(d) data primirii acestora.

Articolul 34

Admisibilitate

Comisia verifică dacă formularul de cerere este completat integral 
și dacă este însoţit de documentaţia necesară prevăzută la 
articolul 30.

În cazul în care formularul de cerere este incomplet sau documen
taţia lipsește sau este incompletă, Comisia informează solicitantul 
în consecinţă și îl invită să remedieze deficienţele constatate în ter
men de două luni. În cazul în care acestea nu sunt remediate până 
la expirarea termenului limită, Comisia respinge cererea ca fiind 
inadmisibilă. Decizia de inadmisibilitate este notificată 
solicitantului.

Articolul 35

Condiţii de valabilitate

(1) Recunoașterea unei menţiuni tradiţionale este acceptată în 
cazul în care: 

(a) aceasta respectă definiţia prevăzută la articolul  54 alinea
tul (1) literele (a) sau (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
și îndeplinește condiţiile stabilite la articolul  31 din prezen
tul regulament;

(b) menţiunea constă exclusiv în:

(i) o denumire utilizată în mod tradiţional în comerţ într-o 
mare parte a teritoriului Comunităţii sau al ţării terţe în 
cauză pentru a deosebi categoriile specifice de produse 
vitivinicole menţionate la articolul  33 alineatul  (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau

(ii) o denumire notorie utilizată în mod tradiţional în com
erţ cel puţin pe teritoriul statului membru sau al ţării 
terţe în cauză pentru a deosebi categoriile specifice de 
produse vitivinicole menţionate la articolul  33 alinea
tul  (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(c) menţiunea:

(i) nu este generică;

(ii) este definită și reglementată în legislaţia statului mem
bru sau

(iii) se supune condiţiilor de utilizare prevăzute de normele 
aplicabile producătorilor de vin din ţara terţă respectivă, 
inclusiv celor care provin de la organizaţii profesionale 
reprezentative.

(2) În sensul alineatului (1) litera  (b), utilizare tradiţională 
înseamnă: 

(a) cel puţin cinci ani în cazul menţiunilor prezentate în limba 
sau limbile prevăzute la articolul  31 litera  (a) din prezentul 
regulament,

(b) cel puţin 15 ani în cazul menţiunilor prezentate într-o limbă 
menţionată la articolul 31 litera (b) din prezentul regulament.

(3) În sensul alineatului (1) litera  (c) punctul (i), „generic” 
înseamnă că denumirea unei menţiuni tradiţionale, deși se referă 
la o metodă anume de producţie sau de maturare, sau la calitate, 
culoare, tip de loc, sau la o anumită particularitate din istoria unui 
produs vitivinicol a devenit denumirea comună a produsului viti
vinicol respectiv utilizată în Comunitate.

(4) Condiţia menţionată la alineatul  1 litera  (b) din prezentul 
articol nu se aplică menţiunilor tradiţionale prevăzute la artico
lul 54 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Articolul 36

Temeiurile respingerii

(1) În cazul în care o cerere privind o menţiune tradiţională nu 
respectă definiţia prevăzută la articolul 54 alineatul (1) din Regu
lamentul (CE) nr. 479/2008 și nu îndeplinește cerinţele prevăzute 
la articolele  31 și  35, Comisia aduce la cunoștinţa solicitantului 
temeiurile respingerii, stabilind un termen limită de două luni de 
la data emiterii comunicării respective pentru retragerea sau 
modificarea cererii ori pentru prezentarea de observaţii. 

Comisia adoptă o decizie de protejare pe baza informaţiilor de 
care dispune. 

(2) În cazul în care solicitantul nu înlătură obstacolele în ter
menul limită menţionat la alineatul (1), Comisia respinge cererea. 
Aceasta ia decizia de respingere a menţiunii tradiţionale în cauză 
pe baza documentelor și informaţiilor de care dispune. Respec
tiva decizie de respingere i se notifică solicitantului.

SECŢIUNEA 3

Procedurile de opoziţie

Articolul 37

Depunerea unei cereri de opoziţie

(1) În termen de două luni de la data publicării prevăzută la 
articolul 33 primul paragraf, orice stat membru ori ţară terţă sau 
orice persoană fizică ori juridică deţinând un interes legitim se 
poate opune recunoașterii propuse prin prezentarea unei cereri de 
opoziţie.
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(2) Cererea de opoziţie se întocmește pe baza formularului pre
zentat la anexa VIII și este prezentată Comisiei pe hârtie sau în for
mat electronic. Data depunerii cererii de opoziţie la Comisie este 
data înregistrării acesteia la registratura Comisiei.

(3) Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc cererea de 
opoziţie data primirii și numărul dosarului alocat cererii de 
opoziţie. 

Reclamantul primește o confirmare de primire care precizează cel 
puţin următoarele: 

(a) numărul dosarului;

(b) numărul de pagini primite și

(c) data primirii cererii.

Articolul 38

Admisibilitate

(1) Pentru a stabili dacă o opoziţie este admisibilă, Comisia 
verifică dacă cererea de opoziţie menţionează dreptul sau drep
turile anterioare revendicate și temeiul sau temeiurile opoziţiei și 
dacă aceasta a fost primită de către Comisie în termenul limită 
prevăzut la articolul 37 alineatul  (1).

(2) În cazul în care opoziţia se bazează pe existenţa unei mărci 
comerciale anterioare de prestigiu și notorietate, în conformitate 
cu articolul  41 alineatul  (2), cererea de opoziţie este însoţită de 
dovada depunerii, înregistrării sau utilizării respectivei mărci 
comerciale anterioare, cum ar fi certificatul de înregistrare și 
dovada prestigiului și a notorietăţii sale.

(3) Orice cerere de opoziţie justificată corespunzător conţine 
detalii cu privire la fapte, probe și comentarii depuse în sprijinul 
opoziţiei, însoţite de documentele justificative relevante. 

Informaţiile și probele care trebuie prezentate în sprijinul utiliză
rii unei mărci comerciale anterioare cuprind indicaţii referitoare la 
locul, durata, gradul și tipul de utilizare a mărcii comerciale ante
rioare și la prestigiul și notorietatea sa. 

(4) În cazul în care detaliile cu privire la dreptul sau drepturile 
anterioare revendicate, temeiul sau temeiurile, faptele, probele sau 
comentariile ori documentele justificative prevăzute la alineatele 
(1)-(3) nu se prezintă împreună cu cererea de opoziţie sau în cazul 
în care sunt incomplete, Comisia informează oponentul în con
secinţă și îl invită să remedieze deficienţele constatate în termen 
de două luni. În cazul în care acestea nu sunt remediate până la 
expirarea termenului limită, Comisia respinge cererea ca fiind 
inadmisibilă. Decizia de inadmisibilitate este notificată reclaman
tului și statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau orga
nizaţiei profesionale reprezentative stabilite în ţara terţă în cauză.

(5) Orice cerere de opoziţie considerată admisibilă este notifi
cată statului membru, autorităţilor din ţara terţă sau organizaţiei 
profesionale reprezentative din ţara terţă în cauză.

Articolul 39

Analizarea unei opoziţii

(1) În cazul în care Comisia nu a respins cererea de opoziţie în 
conformitate cu articolul  38 alineatul  (4), aceasta comunică 
opoziţia statului membru, autorităţilor din ţara terţă sau organi
zaţiei profesionale reprezentative stabilite în ţara terţă în cauză și 
le invită să prezinte observaţii în termen de două luni de la data 
emiterii respectivei comunicări. Toate observaţiile primite în 
decursul perioadei de două luni sunt comunicate reclamantului. 

Pe parcursul analizării unei opoziţii, Comisia solicită părţilor să 
prezinte observaţii cu privire la comunicările primite de la celela
lte părţi, dacă este necesar, în termen de două luni de la data emi
terii solicitării respective. 

(2) În cazul în care statul membru, autorităţile din ţara terţă 
sau organizaţia profesională reprezentativă stabilită în ţara terţă în 
cauză sau reclamantul nu prezintă nicio observaţie ca răspuns sau 
nu respectă termenul limită, Comisia se pronunţă cu privire la 
opoziţie.

(3) Comisia adoptă orice decizie de respingere sau recu
noaștere a menţiunii tradiţionale în cauză pe baza probelor de 
care dispune. Aceasta stabilește dacă nu sunt îndeplinite condiţi
ile menţionate la articolul  40 alineatul  (1) sau stabilite la artico
lul  41 alineatul  (3) sau articolul 42. Decizia de respingere este 
adusă la cunoștinţa reclamantului și a statului membru, a autori
tăţilor din ţara terţă sau a organizaţiei profesionale reprezentative 
stabilite în ţara terţă în cauză.

(4) În cazul în care există mai multe cereri de opoziţie, în urma 
unei analize preliminare a uneia sau mai multor astfel de cereri de 
opoziţie, este posibil ca cererea de recunoașterea să nu poată fi 
acceptată; în acest caz, Comisia poate suspenda celelalte proce
duri de opoziţie. Comisia aduce la cunoștinţa celorlalţi reclamanţi 
orice decizie care îi privește, adoptată pe parcursul procedurii. 

În cazul respingerii unei cereri, procedurile de opoziţie suspen
date sunt considerate încheiate, iar reclamanţii în cauză sunt 
informaţi corespunzător. 

SECŢIUNEA 4

Protecţie

Articolul 40

Protecţie generală

(1) În cazul în care o cerere îndeplinește condiţiile stabilite la 
articolul 54 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 și 
la articolele  31 și  35 și nu este respinsă în baza articolelor 38 
și 39, menţiunea tradiţională se include în anexa XII la prezentul 
regulament.

(2) Menţiunile tradiţionale de la anexa XII sunt protejate numai 
în limba și pentru categoriile de produse vitivinicole declarate în 
cerere împotriva: 

(a) utilizării abuzive chiar dacă menţiunea protejată este însoţită 
de un termen precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imi
taţie”, „gust”, „similar” sau termeni asemănători;
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(b) oricărei alte indicaţii false sau înșelătoare cu privire la natura, 
caracteristicile sau calităţile esenţiale ale produsului, care figu
rează pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în 
materialul publicitar sau în documentele aferente;

(c) oricăror alte practici care pot induce în eroare consumatorii, 
în special pentru a crea impresia că vinul îndeplinește con
diţiile menţiunii tradiţionale protejate.

Articolul 41

Relaţia cu mărcile comerciale

(1) Atunci când o menţiune tradiţională este protejată în baza 
prezentului regulament, înregistrarea unei mărci comerciale, care 
corespunde uneia dintre situaţiile menţionate la articolul 40, este 
respinsă în cazul în care cererea de înregistrare a mărcii comerci
ale nu vizează vinurile care îndeplinesc condiţiile de utilizare a 
unei astfel de menţiuni tradiţionale și în cazul în care este depusă 
ulterior datei de depunere a cererii de protecţie a menţiunii tradi
ţionale la Comisie, iar menţiunea tradiţională este protejată 
ulterior. 

Mărcile comerciale înregistrate prin încălcarea primului paragraf 
sunt declarate nevalabile ca urmare a unei cereri în conformitate 
cu procedurile aplicabile menţionate în Directiva  2008/95/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului

(1)  JO L 299, 8.11.2008, p. 25.

 ( a n a n 
(CE) nr. 40/94 al Consiliului

(2)  JO L 11, 14.1.1994, p. 1.

 (

(2) Marca comercială care corespunde uneia dintre situaţiile 
menţionate la articolul 40 din prezentul regulament și pentru care 
s-a depus o cerere, care a fost înregistrată sau consacrată prin uti
lizare, poate fi folosită și reînnoită în continuare fără a aduce atin
gere protecţiei acordate menţiunii tradiţionale, în cazul în care 
această posibilitate este prevăzută de legislaţia în cauză pe terito
riul Comunităţii anterior datei de 4  mai 2002 sau anterior datei 
de depunere către Comisie a cererii de protejare a menţiunii 
tradiţionale.

În acest caz, utilizarea menţiunii tradiţionale este permisă alături 
de marca comercială relevantă.

(3) O denumire nu este protejată ca menţiune tradiţională în 
cazul în care, în lumina reputaţiei și notorietăţii unei mărci comer
ciale, această protecţie poate induce în eroare consumatorii în 
ceea ce privește adevărata identitate, natură, calitate a vinului sau 
adevăratele proprietăţi ale acestuia.

Articolul 42

Omonimie

(1) O menţiune integral sau parţial omonimă cu o menţiune 
tradiţională deja protejată în baza prezentului capitol, pentru care 
s-a depus o cerere, este protejată ţinându-se seama în mod cores
punzător de utilizarea locală și tradiţională și de riscul de confuzie. 

Menţiunea omonimă care induce în eroare consumatorii în ceea 
ce privește natura, calitatea sau adevărata origine a produselor nu 
este înregistrată chiar dacă aceasta este exactă. 

Utilizarea unei menţiuni omonime protejate se supune existenţei 
unei deosebiri suficiente în practică între menţiunea omonimă 
protejată ulterior și menţiunea tradiţională deja prevăzută în 
anexa  XII, având în vedere necesitatea de a trata producătorii în 
cauză în mod echitabil și de a nu induce în eroare consumatorii. 

(2) Alineatul  (1) se aplică mutatis mutandis menţiunilor tradi
ţionale protejate anterior datei de 1 august 2009 care sunt parţial 
omonime cu o denumire de origine protejată sau o indicaţie geo
grafică protejată, cu denumirea unui soi de struguri de vinificaţie 
sau cu sinonimul acesteia menţionat în anexa XV.

Articolul 43

Aplicarea protecţiei

În vederea aplicării articolului 55 din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008, în cazul utilizării ilegale a menţiunilor tradiţionale 
protejate, autorităţile naţionale competente, din proprie iniţiativă 
sau la cererea unei părţi, iau toate măsurile în vederea sistării 
comercializării produselor respective, inclusiv a exportului.

SECŢIUNEA 5

Procedura de anulare

Articolul 44

Temeiurile anulării

Temeiurile anulării unei menţiuni tradiţionale le reprezintă neres
pectarea definiţiei stabilite la articolul  54 alineatul  (1) din Regu
lamentul (CE) nr.  479/2008 sau neîndeplinirea cerinţelor 
prevăzute la articolele 31 și 35, la articolul 40 alineatul (2), la arti
colul 41 alineatul  (3) sau la articolul 42.

Articolul 45

Prezentarea unei cereri de anulare

(1) Un stat membru, o ţară terţă ori o persoană fizică sau juri
dică care are un interes legitim în conformitate cu formularul pre
zentat în anexa  IX poate prezenta Comisiei o cerere de anulare 
justificată în mod corespunzător. Cererea de anulare este prezen
tată Comisiei pe hârtie sau în format electronic. Data prezentării 
cererii de anulare la Comisie este data înregistrării acesteia la reg
istratura Comisiei. Această dată este pusă la dispoziţia publicului 
prin mijloace corespunzătoare.

(2) Comisia aplică pe documentele care alcătuiesc cererea de 
anulare data primirii și numărul dosarului alocat cererii de anulare. 

Autorul cererii de anulare primește o confirmare de primire care 
indică cel puţin: 

(a) numărul dosarului;

(b) numărul de pagini primite și

(c) data primirii cererii.
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(3) Alineatele (1) și  (2) nu se aplică în cazul în care anularea 
este iniţiată de către Comisie.

Articolul 46

Admisibilitate

(1) În vederea stabilirii admisibilităţii unei cereri de anulare, 
Comisia verifică dacă cererea: 

(a) menţionează interesul legitim al autorului cererii de anulare;

(b) temeiul sau temeiurile anulării și

(c) face referire la o declaraţie a statului membru sau a ţării terţe 
în care autorul cererii își are domiciliul sau sediul social, în 
care se precizează interesul legitim, motivele și justificarea 
autorului anulării.

(2) Cererile de anulare conţin detalii referitoare la fapte, probe 
și observaţii prezentate în sprijinul anulării, fiind însoţită de docu
mentele justificative relevante.

(3) În cazul în care informaţiile detaliate referitoare la 
temeiurile, faptele, probele și observaţiile, precum și documentele 
justificative menţionate la alineatele (1) și  (2) nu au fost prezen
tate împreună cu cererea de anulare, Comisia îl informează pe 
autorul cererii de anulare în consecinţă și îl invită să remedieze 
deficienţele constatate în termen de două luni. În cazul în care 
aceste eficienţe nu sunt remediate până la expirarea termenului 
limită, Comisia respinge cererea ca fiind inadmisibilă. Decizia de 
inadmisibilitate este notificată autorului cererii de anulare și sta
tului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau autorului cererii 
de anulare stabilit în ţara terţă în cauză.

(4) Orice cerere de anulare considerată drept admisibilă, inclu
siv procedura de anulare din propria iniţiativă a Comisiei, este 
notificată statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau 
autorului cererii de anulare stabilit în ţara terţă a cărei menţiune 
tradiţională este vizată de anulare.

Articolul 47

Analizarea unei anulări

(1) În cazul în care Comisia nu a respins cererea de anulare în 
conformitate cu articolul 46 alineatul (3), aceasta transmite cere
rea de anulare statului membru, autorităţilor dintr-o ţară terţă sau 
solicitantului stabilit în ţara terţă în cauză și îi invită pe aceștia să 
prezinte observaţii în termen de două luni de la data emiterii 
comunicării respective. Toate observaţiile primite în această peri
oadă de două luni sunt comunicate autorului cererii de anulare. 

Pe parcursul analizării unei anulări, Comisia solicită părţilor să 
prezinte observaţii cu privire la comunicările primite de la celela
lte părţi, dacă este necesar, într-o perioadă de două luni de la data 
emiterii cererii respective. 

(2) În cazul în care statul membru, autorităţile dintr-o ţară terţă 
sau solicitantul stabilit în ţara terţă în cauză sau autorul unei cereri 
de anulare nu prezintă nicio observaţie ca răspuns sau nu respectă 
termenele, Comisia se pronunţă cu privire la anulare.

(3) Comisia adoptă decizia de anulare a menţiunii tradiţionale 
în cauză pe baza probelor de care dispune. Aceasta stabilește dacă 
nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 44. 

Decizia de anulare este notificată autorului cererii de anulare și 
statului membru sau autorităţilor din ţara terţă în cauză. 

(4) În cazul în care există mai multe cereri de anulare, în urma 
unei analize preliminare a uneia sau a mai multor astfel de cereri 
de anulare, este posibil ca protejarea în continuare a unei menţi
uni tradiţionale să nu poată fi acceptată, caz în care Comisia poate 
suspenda celelalte proceduri de anulare. În acest caz, Comisia 
aduce la cunoștinţa celorlalţi autori ai cererii de anulare orice deci
zie care îi vizează, adoptată pe parcursul procedurii. 

În momentul anulării unei menţiuni tradiţionale, procedurile de 
anulare suspendate sunt considerate încheiate, iar autorii cererii de 
anulare în cauză sunt informaţi corespunzător. 

(5) La momentul intrării în vigoare a unei anulări, Comisia eli
mină denumirea respectivă din lista prevăzută în anexa XII.

SECŢIUNEA 6

Menţiuni tradiţionale protejate în prezent

Articolul 48

Menţiuni tradiţionale protejate în prezent

Menţiunile tradiţionale protejate în conformitate cu articolele 24, 
28 și  29 din Regulamentul  (CE) nr.  753/2002 sunt protejate în 
mod automat în temeiul prezentului regulament, cu condiţia ca:

(a) până la data de 1 mai 2009 să se prezinte o sinteză a defini
ţiei sau a condiţiilor de utilizare;

(b) statele membre sau ţările terţe să nu fi încetat să protejeze 
anumite menţiuni tradiţionale.

CAPITOLUL  IV

ETICHETARE ȘI PREZENTARE

Articolul 49

Norme comune pentru toate indicaţiile privind etichetarea

Sub rezerva unor dispoziţii contrare din prezentul regulament, 
etichetarea produselor menţionate la punctele 1-11, 13, 15 și 16 
din anexa  IV la Regulamentul (CE) nr.  479/2008 (denumite în 
continuare „produse”) nu poate fi completată cu alte indicaţii 
decât cele prevăzute la articolul 58 și cele reglementate la artico
lul 59 alineatul  (1) și la articolul 60 alineatul  (1) din regulament, 
cu excepţia cazului în care acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute 
la articolul 2 alineatul  (1) litera (a) din Directiva 2000/13/CE.
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SECŢIUNEA 1

Indicaţii obligatorii

Articolul 50

Prezentarea indicaţiilor obligatorii

(1) Indicaţiile obligatorii menţionate la articolul 58 din Regu
lamentul (CE) nr.  479/2008, precum și cele prevăzute la artico
lul 59 din regulamentul respectiv apar în același câmp vizual pe 
recipient astfel încât să poată fi citite simultan fără a fi necesară 
întoarcerea lui. 

Cu toate acestea, indicaţiile obligatorii privind numărul lotului și 
cele menţionate la articolul 51 și  la articolul 56 alineatul  (4) din 
prezentul regulament pot apărea în afara câmpului vizual în care 
apar celelalte indicaţii obligatorii. 

(2) Indicaţiile obligatorii menţionate la alineatul (1) și cele apli
cabile în virtutea instrumentelor juridice specificate la articolul 58 
din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 se scriu cu caractere inde
lebile și se disting în mod clar de textul sau graficele adiacente.

Articolul 51

Aplicarea anumitor norme orizontale

(1) Atunci când unul sau mai multe dintre ingredientele enu
merate în anexa  IIIa la Directiva 2000/13/CE sunt prezente într-
unul dintre produsele menţionate în anexa  IV la Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008, acestea trebuie indicate pe etichetă precedate 
de termenul „conţine”. În cazul sulfiţilor, se pot utiliza următorii 
termeni: „sulfiţi” sau „dioxid de sulf”.

(2) Obligaţia de etichetare menţionată la alineatul  (1) poate fi 
însoţită de utilizarea pictogramei incluse în anexa X la prezentul 
regulament.

Articolul 52

Comercializare și export

(1) Produsele a căror etichetă sau prezentare nu este conformă 
cu condiţiile corespunzătoare prevăzute de prezentul regulament 
nu pot fi comercializate în cadrul Comunităţii, nici exportate.

(2) Prin derogare de la capitolele V și VI din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008, atunci când produsele în cauză urmează a fi expor
tate, statele membre pot permite ca, pe eticheta vinurilor pentru 
export, să apară indicaţii care contravin normelor de etichetare 
prevăzute de legislaţia comunitară, în cazul în care acestea sunt 
impuse de legislaţia ţării terţe în cauză. Aceste indicaţii pot apă
rea în alte limbi decât limbile oficiale ale Comunităţii.

Articolul 53

Interzicerea capsulelor sau foliilor pe bază de plumb

Dispozitivele de închidere a produselor menţionate la articolul 49 
nu sunt acoperite de capsule sau folii pe bază de plumb.

Articolul 54

Tăria alcoolică dobândită

(1) Tăria alcoolică dobândită în volume menţionată la artico
lul 59 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 
se exprimă în unităţi sau semiunităţi procentuale. 

Cifra este urmată de „% vol.” și poate fi precedată de termenii „tărie 
alcoolică dobândită”, „alcool dobândit” sau de abrevierea „alc.”.

Fără a aduce atingere toleranţelor stabilite pentru metoda de 
analiză de referinţă utilizată, tăria indicată nu poate să varieze cu 
mai mult de 0,5 % vol. faţă de cea rezultată în urma analizei. Cu 
toate acestea, tăria alcoolică a produselor cu denumiri de origine 
protejate sau indicaţii geografice protejate îmbuteliate timp de 
peste trei ani, a vinurilor spumante, a vinurilor spumante de cali
tate, a vinurilor spumoase, a vinurilor petiante, a vinurilor per
lante, a vinurilor licoroase și a vinurilor din struguri supramaturaţi 
nu poate să varieze cu mai mult de 0,8 % vol. faţă de cea rezultată 
în urma analizei, fără a aduce atingere toleranţelor stabilite pen
tru metoda de analiză de referinţă utilizată.

(2) Tăria alcoolică dobândită apare pe etichetă cu caractere de 
cel puţin 5 mm înălţime, în cazul în care volumul nominal depă
șește 100 cl, de cel puţin 3 mm înălţime în cazul în care acesta 
este egal cu sau mai mic de 100 cl, dar mai mare de 20 cl, și 2 mm 
înălţime în cazul în care volumul nominal este de cel mult 20 cl.

Articolul 55

Indicarea provenienţei

(1) Indicarea provenienţei menţionată la articolul  59 alinea
tul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se realizează 
după cum urmează: 

(a) pentru vinurile menţionate la punctele 1, 2, 3, 7-9, 15 și 16 
din anexa  IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 fără denu
mire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată, 
utilizând una dintre următoarele menţiuni:

(i) menţiunea „vin din […]”, „produs în […]” sau „produs pro
venind din […]” ori o menţiune echivalentă, completată 
cu numele statului membru sau al ţării terţe în cazul în 
care strugurii sunt recoltaţi și transformaţi în vin pe teri
toriul respectiv.

În cazul unui vin transfrontalier produs din anumite 
soiuri de struguri de vinificaţie astfel cum se prevede la 
articolul 60 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008, se poate menţiona numai numele unuia 
sau al mai multor state membre ori al uneia sau al mai 
multor ţări terţe;
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(ii) fie menţiunea „vin din Comunitatea Europeană” sau o men
ţiune echivalentă, fie „amestec de vinuri din diferite ţări ale 
Comunităţii Europene” în cazul vinului rezultat dintr-un 
amestec de vinuri provenite din mai multe state mem
bre, fie

menţiunea „amestec de vinuri din diferite ţări din afara 
Comunităţii Europene” sau „amestec din […]”, cu specifica
rea numelor ţărilor terţe în cauză, în cazul vinului care 
rezultă dintr-un amestec de vinuri provenite din mai 
multe ţări terţe;

(iii) fie menţiunea „vin din Comunitatea Europeană” sau o men
ţiune echivalentă, fie „vin obţinut în […] din struguri recol
taţi în […]”, completată cu numele statelor membre în 
cauză în cazul vinurilor produse într-un stat membru 
din struguri recoltaţi într-un alt stat membru, fie

menţiunea „vin obţinut în […] din struguri recoltaţi în […]”, 
cu specificarea numelor ţărilor terţe în cauză pentru 
vinurile produse într-o ţară terţă din struguri recoltaţi 
într-o altă ţară terţă;

(b) pentru vinurile menţionate la punctele 4, 5 și 6 din anexa IV 
la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 fără denumire de origine 
protejată sau indicaţie geografică protejată, utilizând una din
tre următoarele menţiuni:

(i) menţiunea „vin din […]”, „produs în […]”, „produs prove
nind din […]” sau „sekt din […]” ori o menţiune echiva
lentă, completată cu numele statului membru sau al ţării 
terţe în cazul în care strugurii sunt recoltaţi și transfor
maţi în vin pe teritoriul respectiv;

(ii) menţiunea „produs în […]” sau o menţiune echivalentă, 
completată cu numele statului membru în care are loc a 
doua fermentaţie;

(c) pentru vinurile cu denumire de origine protejată sau indica
ţie geografică protejată, menţiunea „vin din […]”, „produs în 
[…]” sau „produs provenind din […]” sau o menţiune echiva
lentă, completată cu numele statului membru sau al ţării terţe 
în cazul în care strugurii sunt recoltaţi și transformaţi în vin 
pe teritoriul respectiv.

În cazul unei denumiri de origine protejate sau al unei indi
caţii geografice protejate transfrontaliere, se menţionează 
numai numele unuia sau al mai multor state membre sau al 
uneia sau al mai multor ţări terţe.

Prezentul alineat nu aduce atingere articolelor 56 și 67.

(2) Indicarea provenienţei menţionată la articolul  59 alinea
tul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 pe etichetele 
de must de struguri, must de struguri în curs de fermentaţie, must 
de struguri concentrat sau vin nou aflat încă în fermentaţie se 
completează după cum urmează: 

(a) „must de […]” sau „must produs în […]” sau o menţiune echi
valentă, completată cu numele statului membru, al unei anu
mite ţări care face parte din statul membru în care este 
obţinut produsul;

(b) „amestec obţinut din producţia a două sau mai multe ţări din 
Comunitatea Europeană” în cazul cupajului de produse obţi
nute în două sau mai multe state membre;

(c) „must obţinut în […] din struguri recoltaţi din […]” în cazul 
mustului de struguri care nu a fost produs în statul membru 
în care au fost recoltaţi strugurii utilizaţi.

(3) În cazul Regatului Unit, numele statului membru poate fi 
înlocuit cu numele unei anumite ţări care face parte din Regatul 
Unit.

Articolul 56

Indicarea îmbuteliatorului, a producătorului, a 
importatorului și a vânzătorului

(1) În scopul aplicării articolului 59 alineatul (1) literele (e) și (f) 
din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 și a prezentului articol: 

(a) prin „îmbuteliator” se înţelege o persoană fizică sau juridică 
sau o asociaţie de astfel de persoane care desfășoară activităţi 
de îmbuteliere sau dispun îmbutelierea în numele lor;

(b) prin „îmbuteliere” se înţelege punerea produsului în cauză în 
recipiente a căror capacitate nu depășește 60 litri pentru a fi 
comercializat ulterior;

(c) prin „producător” se înţelege o persoană fizică sau juridică sau 
o asociaţie de astfel de persoane care efectuează sau în numele 
căreia se efectuează prelucrarea strugurilor, a musturilor de 
struguri și a vinului în vin spumant, în vin spumos, în vin 
spumant de calitate sau vin spumant de calitate de tip aromat;

(d) prin „importator” se înţelege o persoană fizică sau juridică sau 
o asociaţie de astfel de persoane stabilită în cadrul Comuni
tăţii, care își asumă responsabilitatea în ceea ce privește 
punerea în circulaţie a unor mărfuri necomunitare în sensul 
articolului 4 alineatul (8) din Regulamentul (CEE) 
nr. 2913/92 al Consiliului

(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

 (

(e) prin „vânzător” se înţelege o persoană fizică sau juridică sau o 
asociaţie de astfel de persoane, neinclusă în definiţia produ
cătorului, care achiziţionează și, ulterior, pune în circulaţie 
vinuri spumante, vinuri spumoase, vinuri spumante de cali
tate sau vinuri spumante de calitate de tip aromat;

(f) prin „adresă” se înţelege indicarea regiunii administrative 
locale și a statului membru în care îmbuteliatorul, producă
torul, vânzătorul sau importatorul își are sediul social.

(2) Numele și adresa îmbuteliatorului este completată: 

(a) fie de cuvintele „îmbuteliator” sau „îmbuteliat de[…]”;
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(b) fie de menţiuni ale căror condiţii de utilizare sunt stabilite de 
statele membre în care are loc îmbutelierea vinurilor cu denu
mire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată:

(i) cu privire la exploataţia producătorului;

(ii) referitoare la amplasamentul unei asociaţii de producă
tori; sau

(iii) într-o întreprindere situată în aria geografică delimitată 
sau în imediata vecinătate a ariei geografice delimitate în 
cauză.

În cazul unei îmbutelieri la comandă, menţiunea privind îmbute
liatorul este completată cu menţiunea „îmbuteliat pentru […]” sau, 
atunci când se precizează numele și adresa persoanei care a efec
tuat îmbutelierea în numele unei părţi terţe, cu menţiunea „îmbute
liat pentru[…] de către[…]”.

Atunci când îmbutelierea este efectuată în altă locaţie decât cea a 
îmbuteliatorului, indicaţiile prevăzute la acest alineat sunt înso
ţite de o trimitere la locaţia exactă în care a avut loc operaţiunea 
și, în cazul în care s-a desfășurat într-un alt stat membru, la numele 
statului membru respectiv.

În cazul altor recipiente decât sticlele, cuvintele „ambalator” și
„ambalat de […]” înlocuiesc cuvintele „îmbuteliator” și, respectiv,
„îmbuteliat de […]”, cu excepţia cazului în care limba folosită nu 
marchează în sine această diferenţă.

(3) Numele și adresa producătorului sau a vânzătorului se 
completează cu menţiunile „producător” sau „produs de” și, respec
tiv, „vânzător” sau „vândut de” sau cu menţiuni echivalente. Indica
rea producătorului poate fi impusă de statele membre.

(4) Numele și adresa importatorului sunt precedate de cuvin
tele „importator” sau „importat de […]”.

(5) Indicaţiile prevăzute la alineatele (2), (3) și  (4) pot fi gru
pate în cazul în care se referă la aceeași persoană fizică sau juridică. 

Una dintre aceste indicaţii se poate înlocui printr-un cod stabilit 
de statul membru în care îmbuteliatorul, producătorul, importa
torul sau vânzătorul își are sediul social. Codul este completat cu 
o trimitere la statul membru în cauză. Numele și adresa unei alte 
persoane fizice sau juridice implicate în distribuţia comercială 
decât îmbuteliatorul, producătorul, importatorul sau vânzătorul 
indicat prin cod apare, de asemenea, pe eticheta produsului în 
cauză. 

(6) Atunci când numele sau adresa îmbuteliatorului, a produ
cătorului, a importatorului sau a vânzătorului reprezintă sau con
ţine o denumire de origine protejată sau o indicaţie geografică 
protejată, aceasta apare pe etichetă: 

(a) cu caractere a căror dimensiune nu depășește jumătate din 
dimensiunea celor utilizate fie pentru denumirea de origine 
protejată sau indicaţiile geografice protejate, fie pentru denu
mirea categoriei produsului viticol în cauză sau

(b) prin utilizarea unui cod astfel cum se prevede la alineatul (5) 
al doilea paragraf.

Statele membre pot hotărî ce opţiune se aplică produselor obţi
nute pe teritoriul lor.

Articolul 57

Indicarea exploataţiei

(1) Menţiunile care fac referire la o exploataţie prevăzută în 
anexa XIII, altele decât indicaţia numelui îmbuteliatorului, al pro
ducătorului sau al vânzătorului, sunt rezervate vinurilor cu denu
mire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată cu 
condiţia ca: 

(a) vinul să fie obţinut exclusiv din struguri recoltaţi în podgoriile 
exploatate de exploataţia respectivă;

(b) procesul de vinificare să se desfășoare integral în exploataţia 
respectivă;

(c) statele membre să reglementeze utilizarea menţiunilor cores
punzătoare prevăzute în anexa  XIII. Ţările terţe stabilesc 
normele utilizate aplicabile menţiunilor lor respective enu
merate în anexa  XIII, inclusiv acelea care provin de la orga
nizaţii profesionale reprezentative.

(2) Numele unei exploataţii poate fi utilizat de alţi operatori 
implicaţi în comercializarea produsului numai în cazul în care 
exploataţia în cauză acceptă acea utilizare.

Articolul 58

Indicarea conţinutului de zahăr

(1) Menţiunile incluse în partea A din anexa XIV la prezentul 
regulament, care precizează conţinutul de zahăr, apar pe eticheta 
produselor prevăzute la articolul  59 alineatul  (1) litera  (g) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2) În cazul în care conţinutul de zahăr al produselor, expri
mat ca fructoză și glucoză (inclusiv orice zaharoză), justifică uti
lizarea a două dintre menţiunile incluse în partea A din anexa XIV, 
se alege numai una dintre aceste două menţiuni.

(3) Fără a aduce atingere condiţiilor de utilizare prezentate în 
partea A din anexa XIV, conţinutul de zahăr nu poate varia cu mai 
mult de 3  grame pe litru faţă de valoarea înscrisă pe eticheta 
produsului.
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Articolul 59

Derogări

În conformitate cu articolul  59 alineatul  (3) litera  (b) din Regu
lamentul (CE) nr. 479/2008, menţiunea „denumire de origine prote
jată” se poate omite în cazul vinurilor care poartă următoarele 
denumiri de origine protejate, cu condiţia ca această posibilitate 
să fie reglementată prin legislaţia statului membru respectiv sau 
prin normele aplicabile în ţara terţă în cauză, inclusiv normele 
provenind de la organizaţiile profesionale reprezentative:

(a) Cipru: Κουμανδαρία (Commandaria);

(b) Grecia: Σάμος (Samos);

(c) Spania: Cava,
Jerez, Xérès sau Sherry,
Manzanilla;

(d) Franţa: Champagne;

(e) Italia: Asti,
Marsala,
Franciacorta;

(f) Portugalia: Madeira sau Madère,
Port sau Porto.

Articolul 60

Norme specifice pentru vinurile spumoase, vinurile 
perlante și vinurile spumante de calitate

(1) Menţiunile „vin spumos” și „vin perlant” prevăzute în anexa IV 
la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 se completează cu menţiunile
„obţinut prin adaos de dioxid de carbon” sau „obţinut prin adaos de 
anhidridă carbonică”, scrise cu caractere de același tip și de aceeași 
dimensiune, cu excepţia cazului în care limba utilizată precizează 
de la sine faptul că s-a adăugat dioxid de carbon.

Menţiunile „obţinut prin adaos de dioxid de carbon” sau „obţinut prin 
adaos de anhidridă carbonică” se adaugă chiar și în cazul în care se 
aplică articolul  59 alineatul  (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008.

(2) În ceea ce privește vinurile spumante de calitate, trimiterea 
la categoria produsului viticol se poate omite în cazul vinurilor ale 
căror etichete conţin menţiunea „Sekt”.

SECŢIUNEA 2

Indicaţii opţionale

Articolul 61

Anul de recoltă

(1) Anul de recoltă menţionat la articolul  60 alineatul  (1) lit
era  (a) din Regulamentul  (CE) nr. 479/2008 poate apărea pe eti
chetele produselor menţionate la articolul  49, cu condiţia ca cel 
puţin 85 % din cantitatea de struguri utilizată în procesul de pro
ducţie să fie recoltată în anul respectiv. Aceasta nu include: 

(a) cantităţile de produse utilizate pentru îndulcire, „licoarea de 
expediţie” sau „licoarea de tiraj” sau

(b) cantităţile de produse menţionate la punctul 3 literele (e) și (f) 
din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2) În ceea ce privește produsele obţinute în mod tradiţional 
din struguri recoltaţi în lunile ianuarie sau februarie, anul de 
recoltă care apare pe eticheta vinurilor este anul calendaristic 
anterior.

(3) Produsele fără denumire de origine protejată sau indicaţie 
geografică protejată îndeplinesc, de asemenea, cerinţele stabilite la 
alineatele (1) și  (2) din prezentul articol și la articolul 63.

Articolul 62

Denumirea soiului de struguri de vinificaţie

(1) Denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie sau sino
nimele acestora astfel cum se prevede la articolul 60 alineatul (1) 
litera  (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 utilizate în proce
sul de fabricaţie a produselor menţionate la articolul  49 din 
prezentul regulament pot apărea pe etichetele produselor în cauză 
în condiţiile stabilite la literele (a) și  (b) din prezentul articol. 

(a) În ceea ce privește vinurile produse în Comunitatea Euro
peană, denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie sau 
sinonimele acestora sunt cele menţionate în cadrul clasifică
rii soiurilor de struguri de vinificaţie prevăzute la articolul 24 
alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

Pentru statele membre scutite de obligaţia de clasificare pre
văzută la articolul  24 alineatul  (2) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008, denumirile soiurilor lor de struguri de vinifi
caţie sau sinonimele acestora sunt menţionate în „Lista inter
naţională a soiurilor de viţă-de-vie și a sinonimelor acestora” 
gestionată de Organizaţia Internaţională a Viei și Vinului 
(OIV).

(b) Pentru vinurile care provin din ţări terţe, condiţiile de utili
zare a denumirilor de soiuri de struguri de vinificaţie sau a 
sinonimelor acestora sunt în conformitate cu normele apli
cabile producătorilor de vin în ţara terţă în cauză, inclusiv cu 
cele care provin de la organizaţii profesionale și denumirile 
soiurilor de struguri pentru vin sau denumiri sinonime și sunt 
menţionate în cel puţin una dintre listele următoare:

(i) Organizaţia Internaţională a Viei și Vinului (OIV);

(ii) Uniunea pentru Protecţia Soiurilor de Plante (UPOV);

(iii) Consiliul Internaţional pentru Resurse Fitogenetice 
(IBPGR).

(c) Pentru produsele cu denumire de origine protejată sau indi
caţie geografică protejată sau cu indicaţia geografică a unei 
ţări terţe, denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie sau 
sinonimele acestora pot fi menţionate:

(i) în cazul în care se menţionează doar un singur soi de 
struguri de vinificaţie sau sinonimul acestuia, cel puţin 
85 % dintre produse au fost obţinute din soiul respectiv, 
fără a include:

— orice cantitate de produse utilizate pentru îndulcire,
„licoarea de expediţie” sau „licoarea de tiraj” ori
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— orice cantitate de produse prevăzute la punctul 3 
literele  (e) și  (f) din anexa  IV la Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008;

(ii) în cazul în care se menţionează două sau mai multe 
soiuri de struguri de vinificaţie sau sinonimele acestora, 
100 % dintre produsele în cauză au fost obţinute din 
aceste soiuri, fără a include:

— orice cantitate de produse utilizate pentru îndulcire,
„licoarea de expediţie” sau „licoarea de tiraj” ori 

— orice cantitate de produse prevăzute punctul 3 lite
rele  (e) și  (f) din anexa  IV din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008.

În cazul menţionat la punctul (ii), soiurile de struguri de 
vinificaţie trebuie să apară în ordinea descrescătoare a 
proporţiei utilizate și cu caractere de aceeași dimensiune.

(d) Pentru produsele fără denumire de origine protejată sau indi
caţie geografică protejată, denumirile soiurilor de struguri de 
vinificaţie sau sinonimele acestora pot fi menţionate cu con
diţia îndeplinirii cerinţelor stabilite la alineatul  (1) literele (a) 
sau (b) și  (c) și la articolul 63.

(2) În cazul vinurilor spumante și al vinurilor spumante de 
calitate, denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie utilizate 
pentru completarea descrierii produsului, și anume, „pinot blanc”,
„pinot noir”, „pinot meunier” sau „pinot gris” și denumirile echivalente 
în celelalte limbi ale Comunităţii se pot înlocui cu termenul 
sinonim „pinot”.

(3) Prin derogare de la articolul  42 alineatul  (3) din Regula
mentul (CE) nr.  479/2008, denumirile soiurilor de struguri de 
vinificaţie și sinonimele acestora incluse în partea A din anexa XV 
la prezentul regulament care constau în sau conţin o denumire de 
origine protejată sau o indicaţie geografică protejată pot apărea 
numai pe eticheta unui produs cu denumire de origine protejată 
sau indicaţie geografică protejată sau cu indicaţia geografică a unei 
ţări terţe în cazul în care au fost autorizate în baza normelor 
comunitare în vigoare la data de 11 mai 2002 sau la data aderării 
statelor membre, oricare dintre aceste date este ulterioară.

(4) Denumirile soiurilor de struguri de vinificaţie și sinonimele 
acestora incluse în partea B din anexa XV la prezentul regulament 
care conţin o parte a unei denumiri de origine protejate sau a unei 
indicaţii geografice protejate și fac referire directă la elementul 
geografic al denumirii de origine protejate sau al indicaţiei geo
grafice protejate în cauză pot apărea numai pe eticheta unui pro
dus cu denumire de origine protejată sau indicaţie geografică 
protejată sau cu indicaţia geografică a unei ţări terţe.

Articolul 63

Norme specifice privind soiurile de struguri de vinificaţie 
și anii de recoltă pentru vinuri fără denumire de origine 

protejată sau indicaţie geografică protejată

(1) Statele membre desemnează autoritatea competentă sau 
autorităţile responsabile pentru asigurarea certificării astfel cum se 
prevede la articolul  60 alineatul (2) litera  (a) din Regulamentul 
(CE) nr. 479/2008, în conformitate cu criteriile stabilite la artico
lul 4 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului

(1)  JO L 165, 30.4.2004, p. 1.

 (

(2) Certificarea vinului, în orice etapă a procesului de produc
ţie, inclusiv pe parcursul ambalării vinului, este asigurată fie de: 

(a) autoritatea sau autorităţile competente menţionate la alinea
tul  (1), fie de

(b) unul sau mai multe organe de control în sensul articolului 2 
paragraful al doilea punctul 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 882/2004 care acţionează în calitate de organ de certifi
care a produselor în conformitate cu criteriile stabilite la arti
colul 5 din respectivul regulament.

Autoritatea sau autorităţile menţionate la alineatul (1) oferă garan
ţii corespunzătoare de obiectivitate și imparţialitate și dispun de 
personalul calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini 
sarcinile.

Organele de certificare menţionate la primul paragraf litera (b) se 
conformează standardului european EN  45011 sau ghidului 
ISO/IEC 65 (Cerinţe generale privind organismele care aplică 
sisteme de certificare a produselor), iar începând cu 1 mai 2010 
sunt acreditate în conformitate cu acestea.

Costurile certificării sunt suportate de către operatorii care se 
supun acesteia.

(3) Procedura de certificare prevăzută la articolul  60 alinea
tul  (2) litera  (a) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 furnizează 
probe administrative care să susţină veridicitatea soiului sau a 
soiurilor de struguri de vinificaţie ori a anului de recoltă specificat 
pe eticheta vinului (vinurilor) în cauză. 

De asemenea, statele membre producătoare pot decide cu privire 
la efectuarea: 

(a) unei examinări organoleptice a vinului pentru miros și gust 
pe eșantioane anonime în vederea verificării faptului că pro
prietăţile esenţiale ale vinului se datorează soiului (soiurilor) 
de struguri de vinificaţie utilizat(e);

(b) unei examinări analitice în cazul unui vin obţinut dintr-un 
singur soi de struguri de vinificaţie.

Procedura de certificare este întreprinsă de către autoritatea sau 
autorităţile competente sau de către organismul sau organismele 
de control astfel cum se prevede la alineatele (1) și  (2) în statul 
membru în care a avut loc producţia.

Certificarea se desfășoară fie prin:

(a) controale prin sondaj pe baza unei analize a riscurilor;

(b) eșantionare; fie

(c) în mod sistematic.

În cazul controalelor prin sondaj, acestea se bazează pe un plan 
de control prestabilit de către autoritatea sau autorităţile care aco
peră diferite etape ale procesului de fabricare a produsului. Planul 
de inspecţie este adus la cunoștinţa operatorilor. Statele membre 
selectează în mod aleatoriu numărul minim de operatori care să 
fie supuși acestui control.
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În cazul eșantionării, statele membre garantează că prin numărul, 
tipul și frecvenţa controalelor, acestea sunt reprezentative pentru 
întreg teritoriul lor și corespund volumului de produse vitivini
cole comercializate sau deţinute în vederea comercializării.

Controalele prin sondaj se pot combina cu eșantionarea.

(4) În ceea ce privește articolul  60 alineatul  (2) litera  (a) din 
Regulamentul (CE) nr.  479/2008, statele membre producătoare 
asigură faptul că vinificatorii în cauză sunt aprobaţi de statul 
membru în care are loc producţia.

(5) În ceea ce privește controlul, inclusiv trasabilitatea, statele 
membre producătoare asigură aplicarea titlului V din Regulamen
tul (CE) nr. 555/2008 și a Regulamentului  (CE) nr. 606/2009.

(6) În cazul unui vin transfrontalier astfel cum se prevede la 
articolul  60 alineatul  (2) litera  (c) din Regulamentul (CE) 
nr.  479/2008, certificarea poate fi întreprinsă de oricare dintre 
autorităţile statelor membre în cauză.

(7) Pentru vinurile produse în conformitate cu articolul 60 ali
neatul  (2) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, statele membre 
pot decide să utilizeze menţiunea „vin cu denumire de soiuri” com
pletată cu:

(a) numele statului membru/statelor membre în cauză;

(b) soiul sau soiurile de struguri de vinificaţie.

Pentru vinurile care nu beneficiază de denumire de origine prote
jată, indicaţie de origine protejată sau indicaţie de origine prote
jată în ţările terţe și pe etichetele cărora este menţionată denumirea 
unuia sau a mai multor soiuri de struguri pentru vin sau anul 
recoltei, ţările terţe pot decide să folosească menţiunea „vin cu 
denumire de soiuri” la care se adaugă denumirea/denumirile 
ţării/ţărilor terţe implicate.

În cazul indicării numelui statului sau al statelor membre sau al 
ţării ori al ţărilor terţe, articolul 55 din prezentul regulament nu 
se aplică.

(8) Alineatele (1)-(6) se aplică produselor obţinute din struguri 
recoltaţi începând cu anul 2009 inclusiv.

Articolul 64

Indicarea conţinutului de zahăr

(1) În lipsa unor dispoziţii contrare prevăzute la articolul  58 
din prezentul regulament, conţinutul de zahăr exprimat ca fruc
toză și glucoză, astfel cum se prevede în partea B din anexa XIV la 
prezentul regulament, poate apărea pe eticheta produselor, după 
cum se menţionează la articolul  60 alineatul  (1) litera  (c) din 
Regulamentul  (CE) nr. 479/2008.

(2) În cazul în care conţinutul de zahăr al produselor justifică 
utilizarea a două dintre menţiunile incluse în partea B din 
anexa  XIV la prezentul regulament, se alege numai una dintre 
acestea.

(3) Fără a aduce atingere condiţiilor de utilizare prezentate în 
partea B din anexa  XIV la prezentul regulament, conţinutul de 
zahăr nu trebuie să varieze cu mai mult de 1 gram pe litru faţă de 
valoarea înscrisă pe eticheta produsului.

(4) Alineatul (1) nu se aplică produselor prevăzute la punctele 
3, 8 și 9 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 cu con
diţia ca statele membre sau ţările terţe să reglementeze condiţiile 
de utilizare a indicaţiei conţinutului de zahăr.

Articolul 65

Indicarea simbolurilor comunitare

(1) Simbolurile comunitare menţionate la articolul  60 alinea
tul (1) litera  (e) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 pot apărea 
pe etichetele de vinuri astfel cum se stabilește în anexa V la Regu
lamentul (CE) nr.  1898/2006 al Comisiei

(1)  JO L 369, 23.12.2006, p. 1.

 ( a n 
gere articolului 59, menţiunile „DENUMIRE DE ORIGINE 
PROTEJATĂ” și „INDICAŢIE GEOGRAFICĂ PROTEJATĂ” din 
cadrul simbolurilor se pot înlocui cu menţiunile echivalente într-o 
altă limbă oficială a Comunităţii, în conformitate cu anexa 
sus-menţionată.

(2) Atunci când simbolurile comunitare sau menţiunile prevă
zute la articolul  60 alineatul  (1) litera  (e) din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 apar pe eticheta unui produs, acestea sunt însoţite 
de denumirea de origine protejată sau de indicaţia geografică pro
tejată corespunzătoare.

Articolul 66

Menţiuni referitoare la anumite metode de producţie

(1) În conformitate cu articolul  60 alineatul  (1) litera  (f) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008, vinurile comercializate pe teri
toriul Comunităţii pot purta menţiuni referitoare la anumite 
metode de producţie, printre acestea numărându-se cele specifi
cate la alineatele (2), (3), (4), (5) și  (6) din prezentul articol.

(2) Menţiunile enumerate în anexa XVI sunt singurele care pot 
fi utilizate pentru a descrie un vin cu denumiri de origine prote
jate sau cu indicaţii geografice protejate ori cu indicaţia geogra
fică a unei ţări terţe fermentat, maturat sau învechit într-un 
recipient din lemn. Cu toate acestea, statele membre și ţările terţe 
pot stabili alte menţiuni echivalente celor specificate în anexa XVI 
pentru aceste vinuri. 

Utilizarea uneia dintre menţiunile de la primul paragraf este per
misă atunci când vinul a fost învechit într-un recipient din lemn 
în conformitate cu dispoziţiile naţionale în vigoare, chiar și în 
cazul în care procesul de învechire se continuă într-un alt tip de 
recipient. 

Menţiunile la care se face referire la primul paragraf nu pot fi uti
lizate pentru a descrie un vin obţinut cu ajutorul unor așchii de 
lemn de stejar, chiar și împreună cu utilizarea unuia sau a mai 
multor recipiente din lemn. 

(3) Menţiunea „fermentat în sticlă” poate fi utilizată numai pen
tru a descrie vinurile spumante cu denumiri de origine protejate 
sau cu indicaţia geografică a unei ţări terţe sau vinurile spumante 
de calitate cu condiţia ca:

(a) produsul să fi devenit spumant în urma unei a doua fermen
taţii alcoolice într-o sticlă;

9002.7.42eneporuEiinuinUlalaicifOlulanruJOR08/391L

-itaecudaărăF.)1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:369:0001:0001:RO:PDF


(b) procesul de producţie, inclusiv învechirea în cadrul exploa
taţiei în care a fost obţinut produsul, calculat din momentul 
începerii procesului de fermentaţie menit să transforme pro
ducţia în vin spumant, să nu fi durat mai puţin de nouă luni;

(c) procesul de fermentaţie menit să transforme producţia în vin 
spumant și durata menţinerii producţiei pe drojdie să fi fost 
de cel puţin 90 de zile și

(d) produsul să fi fost separat de drojdie prin filtrare, conform 
metodei de transvazare sau prin evacuare.

(4) Menţiunile „fermentat în sticlă prin metoda tradiţională”,
„metoda tradiţională”, „metoda clasică” sau „metoda tradiţională cla
sică” pot fi utilizate numai pentru a descrie vinurile spumante cu 
denumiri de origine protejate sau cu indicaţia geografică a unei 
ţări terţe sau vinurile spumante de calitate cu condiţia ca produsul:

(a) să fi devenit spumant în urma unei a doua fermentaţii alco
olice în sticlă;

(b) să fi fost menţinut în permanenţă în prezenţa drojdiei timp 
de cel puţin nouă luni în cadrul aceleiași exploataţii din 
momentul constituirii producţiei;

(c) să fi fost separat de drojdie prin evacuare.

(5) Menţiunea „crémant” poate fi utilizată numai pentru vinu
rile spumante de calitate albe sau roze cu denumiri de origine pro
tejate sau cu indicaţia geografică a unei ţări terţe cu condiţia ca:

(a) strugurii să fie culeși manual;

(b) vinul să fie făcut din must obţinut prin presarea strugurilor 
întregi sau a boabelor de struguri. Cantitatea de must obţi
nută nu trebuie să depășească 100 de litri pentru 150 kg de 
struguri;

(c) valoarea maximă a conţinutului de dioxid de sulf să nu depă
șească 150 mg/l;

(d) vinul să aibă un conţinut de zahăr mai mic de 50 g/l;

(e) vinul să îndeplinească cerinţele stabilite la alineatul (4) să fie 
îndeplinite și

(f) fără a aduce atingere articolului 67, termenul „crémant” este 
precizat pe etichetele vinurilor spumante de calitate în com
binaţie cu denumirea unităţii geografice care stă la baza ariei 
delimitate a denumirii de origine protejate sau a indicaţiei 
geografice a ţării terţe în cauză.

Literele  (a) și  (f) nu se aplică producătorilor care deţin propriile 
mărci comerciale în a căror alcătuire intră termenul „crémant”, 
înregistrate anterior datei de 1 martie 1986.

(6) Referinţele la producţia ecologică de struguri sunt regle
mentate de Regulamentul  (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

(1)  JO L 189, 20.7.2007, p. 1.

 (

Articolul 67

Denumirea unei unităţi geografice mai mici sau mai mari 
decât aria care stă la baza denumirii de origine sau a 

indicaţiei geografice și referinţele ariei geografice

(1) În ceea ce privește articolul  60 alineatul  (1) litera  (g) din 
Regulamentul (CE) nr.  479/2008 și fără a aduce atingere artico
lelor 55 și  56 din prezentul regulament, denumirea unei unităţi 
geografice și referinţele unei arii geografice pot apărea numai pe 
etichetele vinurilor cu denumire de origine protejată sau indicaţie 
geografică protejată sau cu indicaţia geografică a unei ţări terţe.

(2) Pentru utilizarea denumirii unei unităţi geografice mai mici 
decât aria care stă la baza denumirii de origine sau a indicaţiei 
geografice trebuie bine stabilită aria unităţii geografice în cauză. 
Statele membre pot stabili norme în ceea ce privește utilizarea 
acestor unităţi geografice. Cel puţin 85 % dintre strugurii din care 
a fost produs vinul provin din acea unitate geografică de dimen
siuni mai mici. Procentul rămas de 15 % provine din aria geogra
fică delimitată a denumirii de origine sau a indicaţiei geografice în 
cauză. 

În cazul mărcilor comerciale înregistrate sau al mărcilor comer
ciale consacrate prin utilizare anterior datei de 11 mai 2002 care 
conţin sau constau în denumirea unei unităţi geografice mai mici 
decât aria care stă la baza denumirii de origine sau a indicaţiei 
geografice și a referirilor la aria geografică ale statelor membre în 
cauză, statele membre pot decide să nu aplice cerinţele stabilite la 
a treia teză și la a patra teză de la primul paragraf.

(3) Denumirea unei unităţi geografice mai mici sau mai mari 
decât aria care stă la baza denumirii de origine sau a indicaţiei 
geografice ori a referinţelor unei arii geografice constă în: 

(a) o localitate sau un grup de localităţi;

(b) o regiune administrativă locală sau o parte a acesteia;

(c) o subregiune viticolă sau o parte a acesteia;

(d) o regiune administrativă.

SECŢIUNEA 3

Reguli privind anumite forme specifice de sticle și sisteme de 
închidere și dispoziţii suplimentare stabilite de statele membre 

producătoare

Articolul 68

Condiţii de utilizare pentru anumite forme specifice de 
sticle

Pentru a putea fi incluse pe lista tipurilor specifice de sticle din 
anexa XVII, un tip de sticlă trebuie să îndeplinească următoarele 
cerinţe:

(a) trebuie să fi fost realmente utilizat exclusiv și în mod tradi
ţional în ultimii 25 de ani pentru un vin cu o anumită denu
mire de origine protejată sau indicaţie geografică protejată și
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(b) utilizarea acestuia trebuie să evoce consumatorilor un vin cu 
o anumită denumire de origine protejată sau indicaţie geo
grafică protejată.

Anexa  XVII prezintă condiţiile care guvernează utilizarea tipuri
lor specifice de sticle recunoscute.

Articolul 69

Reguli privind prezentarea anumitor produse

(1) Numai vinul spumant, vinul spumant de calitate și vinul 
spumant de calitate de tip aromat sunt comercializate sau expor
tate în sticle de tip „vin spumant” închise cu:

(a) pentru sticlele cu un volum nominal mai mare de 0,20 litri: 
un dop în formă de ciupercă din plută sau dintr-un alt mate
rial care poate intra în contact cu produsele alimentare, fixat 
printr-un dispozitiv de închidere, acoperit, dacă este necesar, 
cu un căpăcel și învelit în folie, acoperind în întregime dopul 
și integral sau parţial gâtul sticlei;

(b) pentru sticlele cu un volum nominal mai mic de 0,20 litri: 
orice alt sistem de închidere corespunzător.

(2) Statele membre pot hotărî aplicarea cerinţei stabilite la 
alineatul  (1): 

(a) în cazul produselor îmbuteliate în mod tradiţional în astfel de 
sticle și care:

(i) sunt menţionate la articolul 25 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul  (CE) nr. 479/2008,

(ii) figurează la punctele 7, 8 și  9 din anexa  IV la Regula
mentul (CE) nr. 479/2008,

(iii) sunt prevăzute de Regulamentul (CEE) nr.  1601/91 al 
Consiliului

(1)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1.

 ( a

(iv) au o tărie alcoolică dobândită în volume care nu depă
șește 1,2 % vol.;

(b) în cazul altor produse decât cele prevăzute la litera  (a), cu 
condiţia să nu inducă în eroare consumatorii în ceea ce pri
vește caracterul real al produsului.

Articolul 70

Dispoziţii suplimentare stabilite de statele membre 
producătoare privind etichetarea și prezentarea

(1) În ceea ce privește vinurile cu denumire de origine prote
jată sau indicaţie geografică protejată produse pe teritoriul lor, 
indicaţiile prevăzute la articolele 61, 62 și 64-67 pot deveni obli
gatorii, pot fi interzise sau limitate în ceea ce privește utilizarea lor 
prin introducerea unor condiţii mai stricte decât cele stabilite în 
prezentul capitol prin caietele de sarcini corespunzătoare ale vinu
rilor respective.

(2) În ceea ce privește vinurile fără denumire de origine prote
jată sau indicaţie geografică protejată produse pe teritoriul lor, 
statele membre pot da caracter obligatoriu indicaţiilor menţionate 
la articolele 64 și 66.

(3) Din motive de control, statele membre pot decide să stabi
lească și să reglementeze alte indicaţii decât cele menţionate la 
articolul 59 alineatul  (1) și la articolul 60 alineatul  (1) din Regu
lamentul (CE) nr. 479/2008 pentru vinurile produse pe teritoriul 
lor.

(4) Din motive de control, statele membre pot decide să pună 
în aplicare articolele  58, 59 și  60 din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 pentru vinurile îmbuteliate pe teritoriul lor, dar care 
nu au fost comercializate sau exportate încă.

CAPITOLUL  V

DISPOZIŢII GENERALE, TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 71

Denumiri de vinuri protejate în baza Regulamentului (CE) 
nr.  1493/1999

(1) Comisia aplică data primirii și numărul dosarului pe toate 
documentele primite din partea statelor membre în baza artico
lului 51 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 cu pri
vire la o denumire de origine sau la o indicaţie geografică 
prevăzută la articolul 51 alineatul (3) din respectivul regulament. 

Statul membru în cauză primește o confirmare de primire care 
precizează cel puţin: 

(a) numărul dosarului,

(b) numărul de documente primite și

(c) data primirii documentelor.

Data prezentării documentelor către Comisie este data înregistră
rii acestora la registratura Comisiei.

(2) Comisia adoptă orice decizie de anulare a denumirii de 
origine sau a indicaţiei geografice în cauză în conformitate cu arti
colul  51 alineatul  (4) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008 pe 
baza documentelor de care dispune în baza articolului 51 alinea
tul  (2) din respectivul regulament.

Articolul 72

Etichetare temporară

(1) Prin derogare de la articolul 65 din prezentul regulament, 
vinurile care poartă o denumire de origine sau o indicaţie geogra
fică și a căror denumire de origine sau indicaţie geografică înde
plinește cerinţele prevăzute la articolul  38 alineatul  (5) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sunt etichetate în conformitate 
cu dispoziţiile stabilite în capitolul IV din prezentul regulament.
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(2) În cazul în care Comisia hotărăște să nu acorde protecţie 
unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice conform 
articolului 41 din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, vinurile eti
chetate în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol sunt 
retrase de pe piaţă sau sunt reetichetate în conformitate cu capi
tolul IV din prezentul regulament.

Articolul 73

Dispoziţii tranzitorii

(1) Denumirile de vinuri recunoscute de statele membre ca 
denumire de origine sau indicaţie geografică până la data de
1 august 2009, care nu au fost publicate de către Comisie în baza 
articolului 54 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 
sau a articolului 28 din Regulamentul (CE) nr.  753/2002, fac 
obiectul procedurii prevăzute la articolul  51 alineatul  (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 479/2008.

(2) Orice modificare adusă caietului de sarcini al produsului în 
ceea ce privește denumirile de vinuri protejate conform articolu
lui 51 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 sau denu
mirile de vinuri neprotejate conform articolului 51 alineatul  (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 prezentată statului membru 
cel târziu la data de 1 august  2009 face obiectul procedurii pre
văzute la articolul  51 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 479/2008 sub rezerva unei decizii de aprobare din partea sta
tului membru și a unui dosar tehnic astfel cum se prevede la arti
colul  35 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr.  479/2008, 
notificate Comisiei cel târziu la data de 31 decembrie 2011.

(3) Statele membre care nu au introdus legislaţia, regulamen
tele sau dispoziţiile administrative necesare respectării articolului 
38 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 până la data de 1 august 
2009 fac acest lucru până la data de 1  august  2010. În această 
perioadă, articolele  9, 10, 11 și  12 se aplică mutatis mutandis ca
„procedură preliminară la nivel naţional”, astfel cum se prevede la 
articolul 38 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 în statele mem
bre în cauză.

(4) Vinurile plasate pe piaţă sau etichetate anterior datei de
31 decembrie 2010, care îndeplinesc dispoziţiile relevante aplica
bile anterior datei de 1 august 2009, pot fi comercializate până la 
epuizarea stocurilor.

Articolul 74

Abrogare

Regulamentele (CE) nr.  1607/2000 și  (CE) nr.  753/2002 se 
abrogă.

Articolul 75

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 august 2009.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2009.

Pentru Comisie
Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei
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ANEXA I

CERERE DE ÎNREGISTRARE A UNEI DENUMIRI DE ORIGINE SAU A UNEI INDICAŢII GEOGRAFICE

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba în care este depusă cererea  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara) . .

Statutul juridic, dimensiunea și structura (în cazul persoanelor juridice)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Intermediarul

— Statul (statele) membru (membre) (*) 

— Autoritatea din ţara terţă (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa (adresele) completă (complete) (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Denumirea care trebuie înregistrată  . .

— Denumirea de origine (*) 

— Indicaţia geografică (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Dovada de protecţie în ţara terţă  . .

Categoriile de produse viticole  . .
[pe o foaie separată]

Caietul de sarcini al produsului

Număr de pagini  . .

Numele semnatarului (semnatarilor)  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................

...................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................

.......................................................................................................................

............................................

.............................................................................................

.......................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................

.....................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................................
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ANEXA II

DOCUMENTUL UNIC

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba în care este depusă cererea  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Statutul juridic (în cazul persoanelor juridice)  . .

Naţionalitatea  . .

Intermediarul

— Statul (statele) membru (membre) (*) 

— Autoritatea din ţara terţă (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa (adresele) completă (complete) (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Denumirea care trebuie înregistrată  . .

— Denumirea de origine (*) 

— Indicaţia geografică (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Descrierea vinului (vinurilor) (1)  . .

Indicarea menţiunilor tradiţionale menţionate la articolul 54 alineatul  (1) litera  (a) (2), legate de această denumire 
de origine sau indicaţie geografică  . .

Practici enologice specifice (3)  . .

Aria delimitată  . .

Producţia maximă la hectar  . .

Soiuri autorizate de struguri de vinificaţie  . .

Legătura cu aria geografică (4)  . .

Alte condiţii (3)  . .

Trimiterea la caietul de sarcini al produsului

(1) Inclusiv o trimitere la produsele acoperite de articolul 33 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.
(2) Articolul 54 alineatul  (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008.
(3) Opţional.
(4) Se descriu caracterul specific al produsului și aria geografică, precum și legătura cauzală dintre cele două.
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ANEXA III

CERERE DE OPOZIŢIE PRIVIND O DENUMIRE DE ORIGINE SAU O INDICAŢIE GEOGRAFICĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba în care este redactată cererea de opoziţie  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Reclamantul

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Intermediarul

— Statul (statele) membru (membre) (*) 

— Autoritatea din ţara terţă (opţional) (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa (adresele) completă (complete) (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Denumirea contestată  . .

— Denumirea de origine (*) 

— Indicaţia geografică (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Drepturi anterioare

— Denumirea de origine protejată (*) 

— Indicaţia geografică protejată (*) 

— Indicaţia geografică naţională (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele  . .

Numărul de înregistrare  . .

Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA)  . . 

— Marca comercială

Simbolul  . .

Lista de produse și servicii  . .

Număr de înregistrare  . .

Data înregistrării  . .

Ţara de origine  . .

Prestigiu/notorietate (*)  . .
[(*) se șterge dacă este cazul]

Temeiurile opoziţiei

— Articolul 42 alineatul  (1) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 42 alineatul  (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*)
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— Articolul 43 alineatul  (2) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 45 alineatul  (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 45 alineatul  (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 45 alineatul  (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 45 alineatul  (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Explicarea temeiului (temeiurilor)  . .

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................
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ANEXA IV

CERERE DE MODIFICARE A UNEI DENUMIRI DE ORIGINE SAU A UNEI INDICAŢII GEOGRAFICE

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba în care a fost efectuată modificarea  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Intermediarul

— Statul (statele) membru (membre) (*) 

— Autoritatea din ţara terţă (opţional) (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa (adresele) completă (complete) (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Numele  . .

— Denumirea de origine (*) 

— Indicaţia geografică (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Rubrica din caietul de sarcini afectată de modificare

Denumirea protejată (*)

Descrierea produsului (*)

Practicile enologice utilizate (*)

Aria geografică (*)

Productivitatea la hectar (*)

Soiurile de struguri de vinificaţie utilizate (*)

Legătură (*)

Numele și adresele autorităţilor de control (*)

Altele*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Modificări

— Modificare adusă caietului de sarcini al produsului care nu determină modificarea documentului unic (*)

Modificare adusă caietului de sarcini al produsului care determină modificarea documentului unic (*)
[(*) se șterge dacă este cazul] 

— Modificare minoră (*) 

— Modificare majoră (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Explicarea modificării  . .

Documentul unic modificat
[pe o foaie separată]

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................
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ANEXA V

CERERE DE ANULARE PRIVIND O DENUMIRE DE ORIGINE SAU O INDICAŢIE GEOGRAFICĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Autorul cererii de anulare  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Limba în care este redactată cererea de anulare . .

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Denumirea contestată  . .

— Denumirea de origine (*) 

— Indicaţia geografică (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Interesul legitim al autorului cererii  . .

Declaraţia statului membru sau a ţării terţe  . .

Temeiurile anulării

— Articolul 34 alineatul  (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 34 alineatul  (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*) 

— Articolul 35 alineatul  (2) litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*)
[(*) se șterge unde este cazul]

Justificarea temeiului (temeiurilor)  . .

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................
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ANEXA VI

CERERE DE TRANSFORMARE A UNEI DENUMIRI DE ORIGINE PROTEJATE ÎN INDICAŢIE GEOGRAFICĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba în care este depusă cererea  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Solicitantul

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Statutul juridic, dimensiunea și structura (în cazul persoanelor juridice)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Intermediarul

— Statul (statele) membru (membre) (*) 

— Autoritatea din ţara terţă (*)
[(*) se șterge dacă este cazul]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa (adresele) completă (complete) (numele și numărul străzii, orașul și codul poștal, ţara)  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Denumirea care trebuie înregistrată  . .

Dovada de protecţie în ţara terţă  . .

Categoriile de produse  . .
[pe o foaie separată]

Caietul de sarcini al produsului

Număr de pagini  . .

Numele semnatarului (semnatarilor)  . .

Semnătura (semnăturile)  . . .................................................................................................................

...................................................................................................

.........................................................................................................................

................................................................................................................
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ANEXA VII

CERERE DE RECUNOAȘTERE A UNEI MENŢIUNI TRADIŢIONALE

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba de redactare a cererii  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Solicitantul

Autoritatea competentă a statului membru (*)

Autoritatea competentă a ţării terţe (*)

Organizaţia profesională reprezentativă (*)
[(*) tăiaţi ce nu se aplică]

Adresa (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, ţara)  . .

Persoana juridică (numai în cazul organizaţiilor profesionale reprezentative)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Denumirea  . .

Menţiune tradiţională în temeiul articolului 54 alineatul  (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*)

Menţiune tradiţională în temeiul articolului 54 alineatul  (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008 (*)
[(*)tăiaţi ce nu se aplică]

Limba

— Articolul 31 litera (a) (*) 

— Articolul 31 litera (b) (*)
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Lista denumirilor de origine protejate sau a indicaţiilor geografice protejate în cauză  . .

Categoriile de produse vitivinicole  . .

Definiţie  . .

Copia normelor
[a se atașa]

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................
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ANEXA VIII

CERERE DE OPOZIŢIE PRIVIND O MENŢIUNE TRADIŢIONALĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Limba de redactare a cererii de opoziţie  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Reclamantul

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, ţara)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Intermediarul

— Statul membru/statele membre (*) 

— Autoritatea dintr-o ţară terţă (opţional) (*)
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Numele intermediarului (intermediarilor)  . .

Adresa completă/Adresele complete (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, ţara)  . .

Menţiunea tradiţională contestată  . .

Drepturi anterioare

— Denumire de origine protejată (*) 

— Indicaţie geografică protejată (*) 

— Indicaţie geografică naţională (*)
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Numele  . .

Numărul de înregistrare  . .

Data înregistrării (ZZ/LL/AAAA)  . . 

— Marca

Simbolul  . .

Lista de produse și servicii  . .

Număr de înregistrare  . .

Data înregistrării  . .

Ţara de origine  . .

Prestigiu/renume (*)  . .
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Temeiurile opoziţiei

— Articolul 31 (*) 

— Articolul 35 (*) 

— Articolul 40 alineatul  (2) litera (a) (*)

OR29/391L
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— Articolul 40 alineatul  (2) litera (b) (*) 

— Articolul 40 alineatul  (2) litera (c) (*) 

— Articolul 41 alineatul  (3) (*) 

— Articolul 42 alineatul  (1) (*) 

— Articolul 42 alineatul  (2) (*) 

— Articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Explicarea temeiului (temeiurilor)  . .

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................................................................................
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ANEXA IX

CERERE DE ANULARE PRIVIND O MENŢIUNE TRADIŢIONALĂ

Data primirii (ZZ/LL/AAAA)  . .
[se completează de către Comisie]

Număr de pagini (inclusiv această pagină)  . .

Autorul cererii de anulare  . .

Numărul dosarului  . .
[se completează de către Comisie]

Limba de redactare a cererii de anulare  . .

Numele persoanei fizice sau juridice  . .

Adresa completă (strada și numărul, localitatea/orașul și codul poștal, ţara)  . .

Naţionalitatea  . .

Telefon, fax, e-mail  . .

Menţiunea tradiţională contestată  . .

Interesul legitim al autorului cererii  . .

Declaraţia statului membru sau a ţării terţe  . .

Temeiurile anulării

— Articolul 31 (*) 

— Articolul 35 (*) 

— Articolul 40 alineatul  (2) litera (a) (*) 

— Articolul 40 alineatul  (2) litera (b) (*) 

— Articolul 40 alineatul  (2) litera (c) (*) 

— Articolul 41 alineatul  (3) (*) 

— Articolul 42 alineatul  (1) (*) 

— Articolul 42 alineatul  (2) (*) 

— Articolul 54 din Regulamentul (CE) nr. 479/2008
[(*)ștergeţi ce nu se aplică]

Justificarea temeiului (temeiurilor)  . .

Numele semnatarului  . .

Semnătura  . . .................................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................
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ANEXA X

PICTOGRAMA MENŢIONATĂ LA ARTICOLUL 51 ALINEATUL (2)
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ANEXA XI

LISTA ORGANIZAŢIILOR PROFESIONALE REPREZENTATIVE MENŢIONATE LA ARTICOLUL 30 
ALINEATUL (2) ȘI A MEMBRILOR ACESTORA

Ţara terţă Denumirea organizaţiei profesionale 
reprezentative

Membrii organizaţiei profesionale 
reprezentative

— Africa de Sud — South African Fortified Wine 
Producers Association (SAFPA)

— Allesverloren Estate 
— Axe Hill 
— Beaumont Wines 
— Bergsig Estate 
— Boplaas Wine Cellar 
— Botha Wine Cellar 
— Bredell Wines 
— Calitzdorp Wine Cellar 
— De Krans Wine Cellar 
— De Wet Co-op 
— Dellrust Wines 
— Distell 
— Domein Doornkraal 
— Du Toitskloof Winery 
— Groot Constantia Estate 
— Grundheim Wine Cellar 
— Kango Wine Cellar 
— KWV International 
— Landskroon Wine 
— Louiesenhof 
— Morgenhog Estate 
— Overgaauw Estate 
— Riebeek Cellars 
— Rooiberg Winery 
— Swartland Winery 
— TTT Cellars 
— Vergenoegd Wine Estate 
— Villiera Wines 
— Withoek Estate

OR69/391L
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ANEXA XII

LISTA MENŢIUNILOR TRADIŢIONALE PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 40

Menţiuni tradiţionale Limba Vinuri (1) Rezumatul definiţiei/condiţiilor de utilizare (2) Ţări terţe în 
cauză

PARTEA A —  Menţiuni tradiţionale prevăzute la articolul 54 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

BELGIA

Appellation d’origine contrôlée
franceză

DOP
(1, 4)

Menţiuni tradiţionale utilizate în locul menţiunii „indicaţie geografică protejată”

Gecontroleerde oorsprongsbenaming
olandeză

DOP
(1, 4)

Landwijn
olandeză

IGP
(1)

Menţiuni tradiţionale utilizate în locul menţiunii „indicaţie geografică protejată”

Vin de pays
olandeză

IGP
(1)

BULGARIA

Гарантирано наименование запроизход 
(ГНП)
(denumire de origine garantată)

bulgară
DOP

(1, 3, 4)

Menţiuni tradiţionale utilizate în locul „denumirii de origine protejate” sau al „indicaţiei geografice protejate”
14.4.2000

Гарантирано и контролиранонаимено
вание за произход (ГКНП)
(denumire de origine garantată și controlată)

bulgară
DOP

(1, 3, 4)

Благородно сладко вино (БСВ) (vin dulce 
nobil) bulgară

DOP
(3)

Pегионално вино
(vin regional)

bulgară
IGP

(1, 3, 4)

OR
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REPUBLICA CEHĂ

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

cehă
DOP
(4)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltaţi 
dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; producţia de vin utilizată pentru obţinerea vinului spumant de 
calitate fabricat într-o anumită regiune s-a desfășurat în cadrul regiunii viticole respective, în aria determinată; nu s-a 
depășit producţia la hectar; vinul este conform cerinţelor de calitate prevăzute de normele juridice de punere în apli
care.

Jakostní víno

cehă
DOP
(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltaţi 
dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; nu s-a mărit randamentul la hectar strugurii din care s-a obţinut 
vinul au atins un conţinut de zahăr de cel puţin 15°NM; recoltarea și producerea vinului, cu excepţia îmbutelierii, s-au 
desfășurat în regiunea viticolă în cauză; vinul este conform cerinţelor de calitate prevăzute de normele juridice de punere 
în aplicare.

Jakostní víno odrůdové
cehă

DOP
(1)

Vin produs din struguri, pulpă, must de struguri, vin produs din struguri recoltaţi dintr-o anumită podgorie sau prin 
amestecul de vinuri de calitate din cel mult trei soiuri.

Jakostní víno známkové
cehă

DOP
(1)

Vin produs din struguri, pulpă, must de struguri, eventual din vinul produs din struguri recoltaţi dintr-o anumită 
podgorie.

Jakostní víno s přívlastkem, completat cu:
— Kabinetní víno 
— Pozdní sběr 
— Výběr z hroznů 
— Výběr z bobulí 
— Výběr z cibéb 
— Ledové víno 
— Slámové víno

cehă
DOP
(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă sau 
must de struguri, eventual din vinul produs din strugurii recoltaţi dintr-o podgorie determinată, situată în zona sau sub-
zona în cauză, unde nu s-a depășit randamentul la hectar; vinul a fost produs din struguri ale căror origine, conţinut de 
zahăr și greutate și, dacă este cazul, soiul sau amestecul de soiuri sau infectarea cu putregai cenușiu Botrytis cinerea P. 
sub formă de putregai nobil au fost verificate de către Autoritatea de inspecţie și îndeplinesc cerinţele unui anumit tip 
de vin de calitate cu proprietăţi sau prin amestecarea mai multor vinuri de calitate cu proprietăţi; vinul este conform cu 
cerinţele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare, vinul a fost clasificat de către Autoritatea de 
inspecţie drept vin de calitate cu una dintre următoarele proprietăţi:
— „Kabinetní víno” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 19° NM, 
— „Pozdní sběr” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 21° NM, 
— „Výběr z hroznů” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 24° NM, 
— „Výběr z bobulí” poate fi obţinut numai din boabe selecţionate cu conţinut de zahăr de cel puţin 27° NM, 
— „Výběr z cibéb” poate fi obţinut numai din boabe selecţionate, afectate de putregai nobil sau din boabe suprama

turate, care au atins un conţinut de zahăr de cel puţin 32° NM,
— „Ledové víno” poate fi obţinut numai din struguri recoltaţi la temperaturi scăzute de maximum – 7 °C care, pe

parcursul recoltării și prelucrării, au fost lăsaţi îngheţaţi și din care s-a obţinut must cu un conţinut de zahăr de cel
puţin 27° NM,

— „Slámové víno” poate fi obţinut numai din struguri depozitaţi, înainte de prelucrare, pe paie sau stuf, dacă este
cazul atârnaţi, într-o încăpere ventilată, timp de cel puţin trei luni, din care s-a obţinut must cu un conţinut de
zahăr de cel puţin 27° NM.

Pozdní sběr

cehă
DOP
(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri recoltaţi
dintr-o podgorie determinată situată în aria în cauză; nu s-a mărit randamentul la hectar; strugurii din care s-a obţinut
vinul au atins un conţinut de zahăr de cel puţin 21° NM; recoltarea și producerea vinului, cu excepţia îmbutelierii, s-au
desfășurat în regiunea viticolă în cauză; vinul este conform cu cerinţele de calitate prevăzute de normele juridice de
punere în aplicare.
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Víno s přívlastkem, completat cu:
— Kabinetní víno
— Pozdní sběr
— Výběr z hroznů
— Výběr z bobulí
— Výběr z cibéb
— Ledové víno
— Slámové víno

cehă
DOP
(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din struguri, pulpă sau
must de struguri, eventual din vinul produs din struguri recoltaţi dintr-o anumită podgorie situată în zona sau sub-
zona în cauză, unde randamentul la hectar nu a fost depășit; vinul a fost produs din struguri ale căror origine, conţinut
de zahăr și greutate, dacă este cazul, soiul sau amestecul de soiuri sau infectarea cu putregai cenușiu Botrytis cinerea P.
sub formă de putregai nobil au fost verificate de către Autoritatea de inspecţie și îndeplinesc cerinţele unui anumit tip
de vin de calitate cu proprietăţi sau prin amestecarea mai multor vinuri de calitate cu proprietăţi; vinul este conform cu
cerinţele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare, vinul a fost clasificat de către Autoritatea de
inspecţie drept vin de calitate cu una dintre următoarele proprietăţi:
— „Kabinetní víno” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 19° NM,
— „Pozdní sběr” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 21° NM,
— „Výběr z hroznů” se poate obţine numai din struguri al căror conţinut de zahăr atinge cel puţin 24° NM,
— „Výběr z bobulí” poate fi obţinut numai din boabe selecţionate cu conţinut de zahăr de cel puţin 27° NM,
— „Výběr z cibéb” poate fi obţinut numai din boabe selecţionate, afectate de putregai nobil, sau din boabe supra

maturate, care au atins un conţinut de zahăr de cel puţin 32° NM,
— „Ledové víno” poate fi obţinut numai din struguri recoltaţi la temperaturi scăzute de maximum – 7 °C care, pe

parcursul recoltării și prelucrării, au fost lăsaţi îngheţaţi și din care s-a obţinut must cu un conţinut de zahăr de cel
puţin 27° NM,

— „Slámové víno” poate fi obţinut numai din struguri depozitaţi, înainte de prelucrare, pe paie sau stuf, dacă este
cazul agăţaţi într-o încăpere ventilată timp de cel puţin trei luni, din care se obţine must cu un conţinut de zahăr
de cel puţin 27° NM.

Jakostní likérové víno

cehă
DOP
(3)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară produs din struguri recoltaţi
din podgoria în cauză, situată în regiunea specifică; nu s-a depășit randamentul la hectar; producţia s-a desfășurat în
regiunea viticolă în cauză de unde au fost recoltaţi strugurii; vinul este conform cu cerinţele de calitate prevăzute de
normele juridice de punere în aplicare.

Zemské víno

cehă
IGP
(1)

Vin produs din struguri recoltaţi pe teritoriul Republicii Cehe din care se poate obţine vin de calitate în regiunea res
pectivă sau din soiurile introduse pe lista soiurilor din cadrul normelor juridice de punere în aplicare; vinul poate fi
etichetat numai cu indicaţia geografică prevăzută de normele juridice de punere în aplicare; pentru obţinerea vinului
de masă cu indicaţie geografică se pot utiliza numai strugurii al căror conţinut de zahăr este de cel puţin 14° NM și care
au fost recoltaţi în cadrul unităţii geografice care poartă indicaţia geografică în conformitate cu prezentul alineat și înde
plinește cerinţele de calitate prevăzute de normele juridice de punere în aplicare; utilizarea denumirii altei unităţi geo
grafice decât cea menţionată în cadrul normelor juridice de punere în aplicare este interzisă.

Víno origininální certifikace (VOC sau
V.O.C.)

cehă
DOP
(1)

Vinul trebuie produs pe o suprafaţă egală cu sau mai restrânsă decât regiunea viticolă; producătorul trebuie să fie mem
bru al unei asociaţii autorizate să atribuie denumirea unui vin cu certificarea originii, conform prezentului document;
vinul îndeplinește cel puţin cerinţele de calitate aplicabile vinului de calitate, conform prezentului document; vinul este
conform cu condiţiile stabilite în decizia privind capacitatea de a atribui denumirea vinului cu certificare de origine; în
rest, vinul trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în prezentul document pentru tipuri specifice de vin.

DANEMARCA

Regional vin
daneză

IGP
(1, 3, 4)

Vin sau vin spumant produs în Danemarca în conformitate cu normele stabilite în legislaţia naţională. „Vinul regional”
este supus unei evaluări organoleptice și analitice. Natura și caracterul său se datorează parţial zonei de producţie, stru
gurilor utilizaţi și măiestriei producătorului și vinificatorului.
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GERMANIA

Prädikatswein (Qualitätswein mit
Prädikat (*)), completat cu:
— Kabinett
— Spätlese
— Auslese
— Beerenauslese
— Trockenbeerenauslese
— Eiswein

germană
DOP
(1)

Categorie globală de vinuri cu proprietăţi speciale, care au ajuns la o anumită densitate minimă de must și care nu sunt
îmbogăţite (nici îndulcite nici îmbogăţite cu must de struguri concentrat), completate cu una dintre următoarele men
ţiuni:
— (Kabinett): Primul nivel de calitate al vinurilor de calitate cu proprietăţi speciale (Prädikatsweine);vinurile Kabinett

sunt ușoare și rafinate, ajungând la 67-85 de grade Öchsle, în funcţie de soiul de struguri și de regiune;
— (Spätlese): Vin de calitate cu proprietăţi speciale, cu o densitate a mustului cuprinsă între 76 și 95 de grade Öchsle,

în funcţie de soiul de struguri și de regiune; strugurii trebuie recoltaţi târziu și trebuie să fie la maturitate deplină;
vinurile Spätlese au un buchet puternic (nu neapărat dulce);

— (Auslese): Obţinut din struguri individuali, selecţionaţi și la maturitate deplină, care pot fi concentraţi cu botrytis
cinerea, cu o densitate a mustului cuprinsă între 85 și 100 de grade Öchsle, în funcţie de soiul de struguri și de
regiune;

— (Beerenauslese): Obţinut din boabe special selecţionate și la maturitate deplină, cu concentraţie ridicată de zahăr
datorită botrytis cinerea (putregaiul nobil); cel mai adesea recoltate la câtva timp după recoltarea obișnuită. Densi
tatea mustului trebuie să fie cuprinsă între 110 și 125 de grade Öchsle, în funcţie de soiul de struguri sau de
regiune: vinuri foarte dulci și cu capacitate mare de conservare;

— (Trockenbeerenauslese): Nivelul cel mai înalt al vinurilor de calitate cu proprietăţi speciale (Prädikatswein), cu o
densitate a mustului care depășește 150 de grade Öchsle. Vinurile din această categorie se obţin din struguri atent
selecţionaţi, supramaturaţi, al căror suc a fost concentrat cu botrytis cinerea (putregai nobil). Boabele sunt zbârcite
ca stafidele. Vinurile obţinute sunt o dulce încântare și conţin alcool puţin;

— (Eiswein): Pentru a obţine Eiswein este nevoie de struguri recoltaţi pe timp geros, la temperaturi sub – 7 grade Cel
sius, presaţi îngheţaţi; vin unic de calitate superioară, cu concentraţii extrem de ridicate de dulceaţă și aciditate

Qualitätswein, completat sau nu cu b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebi
ete)

germană
DOP
(1)

Vin de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a îndeplinit con
diţiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade Öchsle)

Qualitätswein, completat sau nu cu b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebi
ete) (**)

germană
DOP

(3)

Vin licoros de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a înde
plinit condiţiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade Öchsle)

Qualitätswein, completat sau nu cu b.A.
(Qualitätswein bestimmter Anbaugebi
ete) (**)

germană
DOP
(8)

Vin petiant de calitate din ariile determinate, care a fost supus unei examinări analitice și organoleptice și care a înde
plinit condiţiile referitoare la gradul de coacere a strugurilor (densitatea mustului din vin/grade Öchsle)

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebi
ete) (**) germană

DOP
(4)

Vin spumant de calitate din ariile determinate

Landwein
germană

IGP
(1)

Vin superior datorită densităţii ușor mai ridicate a mustului

Winzersekt (**)
germană

DOP
(1)

Vin spumant de calitate produs în zone viticole determinate, obţinut din struguri recoltaţi în cadrul aceleiași exploataţii
viticole în care producătorul prelucrează strugurii în vin, din care se obţin vinurile spumante de calitate produse într-o
zonă viticolă determinată; se aplică și grupurilor de producători.

(*) Menţiunea „Qualitätswein mit Prädikat” este permisă pe parcursul unei perioade de tranziţie care expiră la data de 31.12.2010.
(**) (**) Pentru termenii „Sekt”, „Likörwein” și „Perlwein” nu se revendică protecţie.
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GRECIA

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας 
Ποιότητας (ΟΠΑΠ)
(appellation d’origine de qualité supérieure)

greacă
DOP

(1, 3, 4, 15, 
16)

Denumirea unei regiuni sau a unui loc anume, recunoscută din punct de vedere administrativ, folosită pentru a descrie 
vinurile conforme cu următoarele cerinţe:
— sunt produse din struguri proveniţi din soiuri de viţă de vie de primă calitate din specia Vitis vinifera, care provin 

exclusiv din această arie geografică și sunt produse în cadrul acesteia, 
— sunt produse din struguri provenind din podgorii cu randament scăzut la hectar, 
— calitatea și caracteristicile lor se datorează în principal sau exclusiv mediului geografic special și factorilor naturali 

și umani proprii.
[L.D. 243/1969 și L.D. 427/76 privind îmbunătăţirea și protejarea producţiei viticole]

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)
(appellation d’origine contrôlée)

greacă
DOP

(3, 15)

În plus faţă de cerinţele indispensabile ale vinurilor cu „appellation d’origine de qualité supérieure”, vinurile care fac 
parte din această categorie trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
— sunt produse din struguri provenind din podgorii de primă calitate, cu randament scăzut la hectar, cultivate pe 

soluri corespunzătoare producţiei de vinuri de calitate, 
— se conformează anumitor cerinţe privind sistemul de tăiere a viilor și conţinutul minim de zahăr din must.
[L.D. 243/1969 și L.D. 427/76 privind îmbunătăţirea și protejarea producţiei viticole]

Οίνος γλυκός φυσικός
(vin doux naturel)

greacă
DOP
(3)

Vinuri care fac parte din categoria vinurilor cu „appellation d’origine contrôlée” sau „appellation d’origine de qualité 
supérieure” și care îndeplinesc, în plus, următoarele cerinţe:
— provin din must de struguri cu o tărie alcoolică naturală iniţială de cel puţin 12 % vol., 
— au o tărie alcoolică dobândită de cel puţin 15 % vol., dar care nu depășește 22 % vol., 
— au o tărie alcoolică totală de cel puţin 17,5 % vol.
[L.D. 212/1982 privind înregistrarea vinurilor cu denumire de origine „Samos”]

Οίνος φυσικώς γλυκύς
(vin naturellement doux)

greacă
DOP

(3, 15, 16)

Vinuri care fac parte din categoria vinurilor cu „appellation d’origine contrôlée” sau „appellation d’origine de qualité 
supérieure” și care îndeplinesc, în plus, următoarele cerinţe:
— sunt produse din struguri lăsaţi la soare sau la umbră, 
— sunt produse fără îmbogăţire, 
— au o tărie alcoolică naturală de cel puţin 17 % vol. (sau 300 grame de zahăr la litru).
[L.D. 212/1982 privind înregistrarea vinurilor cu denumire de origine „Samos”]

ονομασία κατά παράδοση
(appellation traditionnelle)

greacă
IGP
(1)

Vinuri produse exclusiv pe teritoriul Greciei și care în plus:
— în ceea ce privește vinurile cu menţiunea tradiţională Retsina, se obţin din must de struguri tratat cu rășină de pin 

de Alep și 
— în ceea ce privește vinurile cu menţiunea tradiţională Verntea, se obţin din struguri proveniţi din podgoriile din 

Insula Zakynthos și îndeplinesc anumite condiţii referitoare la soiurile de struguri utilizate, randamentele la hec
tar ale podgoriilor și conţinutul de zahăr din must.

[P.D. 514/1979 privind producţia, controlul și protecţia vinurilor rășinoase și M.D. 397779/92 privind stabilirea cerin
ţelor pentru utilizarea „Menţiunii tradiţionale Verntea din Zakynthos”]

τοπικός οίνος
(vin de pays)

greacă
IGP

(1, 3, 4, 11, 
15, 16)

Indicaţia face referire la o regiune sau o locaţie specifică recunoscută din punct de vedere administrativ, pentru a des
crie vinurile care se conformează următoarelor cerinţe:
— posedă o anumită calitate, un anumit prestigiu sau alte caracteristici legate de originea lor, 
— cel puţin 85 % din strugurii utilizaţi pentru obţinerea lor provin exclusiv din aria geografică respectivă, iar pro

cesul de producţie se desfășoară, de asemenea, în această arie geografică, 
— se obţin din soiuri de viţă de vie clasificate din respectiva regiune, 
— se obţin din struguri proveniţi din podgorii plantate pe soluri prielnice viticulturii cu randament scăzut la hectar, 
— pentru fiecare, sunt stabilite tăria alcoolică naturală și dobândită
[C.M.D. 392169/1999 Norme generale privind utilizarea menţiunii „Vin regional” pentru a descrie vinul de masă, modi
ficat prin C.M.D. 321813/2007].
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SPANIA

Denominación de origen (DO)

spaniolă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Denumirea unei regiuni, zone, localităţi sau arii determinate care a fost recunoscută din punct de vedere administrativ 
pentru a descrie vinurile care îndeplinesc următoarele condiţii:
— sunt produse în regiunea, zona, localitatea sau aria determinată din struguri locali, 
— se bucură de mare prestigiu în comerţ datorită originii sale și 
— își datorează, calităţile și caracteristicile în principal sau exclusiv trăsăturilor geografice care includ factorii natu

rali și umani.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legislaţia menţionată anterior și în alte 
legislaţii)

Chile

Denominación de origen calificada 
(DOCa)

spaniolă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

În plus faţă de cerinţele indispensabile pentru „denominación de origen”, menţiunea „denominación de origen califi
cada” trebuie să îndeplinească și următoarele condiţii:
— au trecut cel puţin 10 ani de la recunoașterea sa drept „denominación de origen”, 
— produsele protejate sunt comercializate numai îmbuteliate de la întreprinderile de vinificare înregistrate și situate 

în aria geografică determinată și 
— aria considerată aptă de a produce vinuri care pot purta respectiva denumire de origine este delimitată din punct 

de vedere cartografic de fiecare municipalitate.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menţionată anterior și în alte acte 
legislative)

Vino de calidad con indicación 
geográfica

spaniolă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Vin produs într-o regiune, zonă, localitate sau arie determinată din struguri provenind din acel teritoriu, a cărui cali
tate, prestigiu sau caracteristici se datorează factorului geografic sau factorului uman sau ambilor, în ceea ce privește 
producerea strugurilor, în procesul de producţie sau în cel de învechire. Aceste vinuri sunt identificate prin intermediul 
menţiunilor „vino de calidad de”, urmate de denumirea regiunii, zonei, localităţii sau ariei determinate în care sunt pro
duse.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menţionată anterior și în alte legis
laţii)

Vino de pago

spaniolă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Indică locaţia sau regiunea rurală care prezintă anumite caracteristici ale solului și un microclimat care o diferenţiază și 
care o deosebesc de alte locaţii sau regiuni învecinate, al cărei nume este recunoscut și tradiţional legat de cultura viţei 
de vie din care se obţin vinuri cu caracteristici și calităţi unice și a cărei extindere maximă este limitată prin reglemen
tări stabilite de administraţia competentă, în conformitate cu caracteristicile proprii fiecărei regiuni. Extinderea nu poate 
fi egală și nici superioară niciuneia dintre menţiunile publice pe al căror teritoriu sau pe ale căror teritorii, în cazul în 
care sunt mai multe, aceasta este situată. Se înţelege că există o legătură cunoscută cu viticultura, atunci când denu
mirea acelui „pago” a fost utilizată în mod normal în comerţ pentru identificarea vinurilor obţinute acolo pe parcursul 
unei perioade de minimum 5 ani. Toţi strugurii destinaţi producţiei de „vino de pago” trebuie să provină din podgoriile 
situate pe acel „pago”, iar vinul obţinut este depozitat și, dacă este cazul, învechit separat de alte vinuri.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; alte cerinţe sunt stabilite în legea menţionată anterior și în alte legislaţii)

Vino de pago calificado

spaniolă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

În cazul în care totalitatea unui „pago” este inclusă în sfera teritorială de aplicare a unei denumiri de origine calificată, 
vinul poate fi denumit „vin de pago calificado” și va fi întotdeauna denumit „de pago calificado”, în cazul în care înde
plinește cerinţele impuse vinurilor cu denumire de origine calificată și este înregistrat în acesta.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; alte norme juridice sunt stabilite în legea menţionată anterior și în alte legis
laţii)
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Vino de la tierra

spaniolă

IGP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Cerinţe privind utilizarea menţiunii tradiţionale „vino de la tierra” însoţită de o indicaţie geografică:
1. În regulamentul privind indicaţiile geografice, pentru produsele la care se face referire la articolul 1 trebuie luate în 
considerare cel puţin, următoarele aspecte:
(a) categoria sau categoriile de vinuri pentru care se aplică menţiunea,
(b) denumirea indicaţiei geografice care urmează a fi utilizată,
(c) limita exactă a ariei geografice,
(d) indicarea soiurilor de struguri care urmează a fi utilizate,
(e) valoarea minimă a gradaţiei alcoolice volumice naturale a diferitelor tipuri de vin care pot purta menţiunea,
(f) evaluarea sau indicarea caracteristicilor organoleptice,
(g) sistemul de control aplicabil vinurilor, efectuat de un organism public sau privat.
2. Utilizarea unei indicaţii geografice pentru a desemna vinul obţinut în urma unui amestec de vinuri provenind din 
struguri recoltaţi din diferite zone de producţie este admisă în cazul în care cel puţin 85 % din cantitatea de vin provine 
din zona de producţie care dă numele vinului.
(Legea 24/2003 privind viţa de vie și vinul; Decretul 1126/2003)

Vino dulce natural
spaniolă

DOP
(3)

(Anexa III partea B punctul 6 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei)

Vino Generoso
spaniolă

DOP
(3)

(Anexa III partea B punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei) Chile

Vino Generoso de licor
spaniolă

DOP
(3)

(Anexa III partea B punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 606/2009 al Comisiei)

FRANŢA

Appellation d’origine contrôlée
franceză

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 15, 

16)

Denumirea unei localităţi utilizată pentru a descrie un produs care provine din respectiva localitate, ale cărui calităţi 
sau caracteristici se datorează, în principal sau exclusiv, unui anumit mediu geografic cu factori naturali și umani pro
prii, produs care are o notorietate dovedită și a cărui producţie face obiectul unor proceduri de acord care includ apro
barea persoanelor interesate, controlul condiţiilor de producţie și controlul produselor.

Algeria
Elveţia
Tunisia

Appellation 606/2009 contrôlée franceză

Appellation d’origine vin délimité de 
qualité supérieure franceză

Vin doux naturel

franceză
DOP
(3)

Vin modificat, și anume vinul a cărui fermentaţie alcoolică este sistată prin adaosul de alcool neutru din vin. Acest pro
ces vizează sporirea gradul de alcool al vinului, în același timp păstrând mare parte din zaharurile naturale din struguri.
În funcţie de tipul de Vin dulce natural produs, alb, roșu sau rozé, modificarea se efectuează într-o anumită etapă a 
procesului de fermentaţie alcoolică, cu sau fără macerare.

Vin de pays

franceză

IGP
(1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 15, 

16)

Vinurile de masă personalizate printr-o sursă geografică (menţiune teritorială). Un „vin de pays” trebuie să provină 
exclusiv din zona de producţie al cărei nume îl poartă. Acesta îndeplinește condiţiile stricte de producţie stabilite prin 
decret, cum ar fi randamentul maxim, gradul minim de alcool, soiurile de struguri și normele analitice stricte.
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ITALIA

Denominazione di origine controllata 
(D.O.C.) italiană

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 15, 16)

Denumirea de origine a vinurilor înseamnă denumirea geografică a unei zone viticole caracterizată prin producţii spe
cifice și este utilizată pentru a descrie un produs de calitate renumit, ale cărui caracteristici se datorează mediului geo
grafic și factorului uman. Legea menţionată anterior prevede, pentru denumirile italiene, menţiunea tradiţională 
specifică „D.O.C.” pentru a clarifica noţiunea de mai sus de denumire de origine tradiţională și de înaltă calitate.
[Legea nr. 164 din 10.2.1992]

Kontrollierte und garantierte Ursprungs
bezeichnung germană

Denominazione di origine controllata e 
garantia (D.O.C.G.) italiană

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 15, 16)

Se aseamănă cu definiţia D.O.C., însă conţine și termenul „garantată” și, astfel, este atribuită vinurilor cu o anumită 
valoare, care au fost recunoscute drept vinuri cu DOC cu cel puţin 5 ani în urmă. Acestea se comercializează în recipi
ente cu capacitate de 5 litri și poartă un marcaj de identificare al guvernului pentru a oferi o mai mare garanţie con
sumatorilor.
[Legea nr. 164 din 10.2.1992]

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung germană

Vino dolce naturale
italiană

DOP
(1, 3, 11, 15)

Menţiunea tradiţională utilizată pentru a descrie și califica anumite vinuri obţinute din struguri stafidiţi care conţin un 
anumit nivel de zaharuri reziduale produse de struguri, fără procese de îmbogăţire.
Utilizarea este autorizată prin decrete specifice privind diferite vinuri

Indicazione geografica tipica (IGT) italiană IGP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 15, 16)

O menţiune exclusiv italiană prevăzută în Legea nr. 164 din 10 februarie 1992 pentru a descrie vinurile italiene cu indi
caţie geografică, al căror caracter specific și nivel de calitate se datorează zonei geografice de producţie de struguri.

Landwein germană

Vin de pays franceză

CIPRU

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΟΕΟΠ)
(Denumire de origine controlată)

greacă

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Desemnează vinuri cu DOP
Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)
Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)
Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

Τοπικός Οίνος
(Vin regional) greacă

IGP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 11, 15, 

16)

Desemnează vinuri cu IGP
Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)

LUXEMBURG

Crémant de Luxembourg

franceză
DOP
(4)

[Regulamentul guvernului din 4 ianuarie 1991] Principalele standarde care trebuie respectate în ceea ce privește pro
ducţia sunt următoarele:
— strugurii trebuie recoltaţi manual și selecţionaţi special pentru producerea de Crémant; 
— producţia de vinuri de bază trebuie să fie conformă cu standardele de calitate aplicabile vinurilor de calitate; 
— vinul este obţinut din must rezultat în urma presării strugurilor întregi, pentru vinurile spumante albe sau „rozé”, 

cantitatea de must obţinută fiind mai mică de 100 de litri la 150 kg de struguri; 
— vinul este fermentat în sticle prin metoda tradiţională; 
— conţinutul de dioxid de sulf nu depășește 150 mg/l; 
— presiunea minimă de dioxid de carbon este de cel puţin 4 atmosfere la 20 °C; 
— conţinutul de zahăr este sub 50 g/l.
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Marque nationale, completată cu:
— appellation contrôlée 
— appellation d’origine contrôlée

franceză
DOP
(1, 4)

(W):
Menţiunea „Marque nationale” (certificarea naţională) pentru vinurile cu denumirea de „Moselle luxembourgeoise” a fost 
stabilită prin regulamentul guvernului din 12 martie 1935. Indicaţia „Marque nationale – appellation contrôlée” pe eti
cheta dreptunghiulară aplicată pe partea din spate a sticlei certifică producţia și calitatea vinului controlate de stat. 
Aceasta este emisă de Oficiul Marque nationale. Numai vinurile de origine luxemburgheză care nu au fost amestecate 
cu vinuri străine și care îndeplinesc cerinţele naţionale și europene pot revendica această denumire. De asemenea, este 
obligatoriu ca vinurile care afișează această etichetă să fie comercializate în sticle, iar strugurii să fi fost recoltaţi și trans
formaţi în vin în cadrul zonei naţionale de producţie. Vinurile sunt analizate sistematic prin teste analitice și organo
leptice.
(SW):
Menţiunea „Marque nationale” a vinurilor spumante luxemburgheze a fost stabilită prin regulamentul guvernului din
18 martie 1988 și garantează că:
— vinul spumant este produs exclusiv din vinurile potrivite pentru obţinerea de vinuri de calitate de pe valea lux

emburgheză a Mosellei; 
— vinul corespunde criteriilor de calitate stipulate prin regulamentele naţionale și ale Comunităţii Europene; 
— este supus controlului statului.

UNGARIA

Minőségi bor
maghiară

DOP
(1)

Înseamnă „vin de calitate” și desemnează vinurile cu DOP

Védett eredetű bor
maghiară

DOP
(1)

Desemnează vinurile cu origine protejată

Tájbor
maghiară

IGP
(1)

Înseamnă „vin regional” și desemnează vinurile cu IGP.

MALTA

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata 
(D.O.K.) malteză

DOP
(1)

[Jurnalul Oficial al Maltei nr. 17965 din 5 septembrie 2006]

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)
malteză

IGP
(1)

[Jurnalul Oficial al Maltei nr. 17965 din 5 septembrie 2006]

ŢĂRILE DE JOS

Landwijn

olandeză
IGP
(1)

Acest vin este produs pe teritoriul olandez și este obţinut din struguri recoltaţi de pe același teritoriu. Pe etichetă se 
poate menţiona denumirea provinciei din care sunt recoltaţi strugurii. Volumul minim de alcool natural din acest vin 
trebuie să fie de cel puţin 6,5 % vol. În Ţările de Jos, pentru a produce acest vin, se utilizează numai soiuri de struguri 
care figurează pe o listă naţională
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AUSTRIA

Districtus Austriae Controllatus (DAC)
latină

DOP
(1)

Condiţiile pentru aceste vinuri de calitate (de exemplu, soiuri, gust, conţinut de alcool) sunt stabilite de un comitet 
regional

Prädikatswein or Qualitätswein beson
derer Reife und Leseart, completat sau nu 
cu:
— Ausbruch/Ausbruchwein 
— Auslese/Auslesewein 
— Beerenauslese/Beerenauslesewein 
— Kabinett/Kabinettwein 
— Schilfwein 
— Spätlese/Spätlesewein 
— Strohwein 
— Trockenbeerenauslese 
— Eiswein

germană
DOP
(1)

Aceste vinuri sunt vinuri de calitate și sunt definite, în principal, în funcţie de conţinutul natural de zahăr al strugurilor 
și de condiţiile de recoltare. Nu se permite îmbogăţirea și nici îndulcirea acestora.
Ausbruch/Ausbruchwein: Din struguri supramaturaţi și atacaţi de botrytis cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 27° 
Klosterneuburger Mostwaage (KMW); pentru o mai bună extracţie, se poate adăuga must sau vin proaspăt.
Auslese/Auslesewein: Din struguri atent selecţionaţi cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 21° KMW.
Beerenauslese/Beerenauslesewein: Din struguri selecţionaţi supramaturaţi și/sau atacaţi de botrytis cu conţinut natural 
de zahăr de cel puţin 25° KMW.
Kabinett/Kabinettwein: Din struguri supramaturaţi cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 17° KMW.
Schilfwein, Strohwein: Strugurii trebuie depozitaţi și uscaţi în mod natural pe stuf sau paie timp de cel puţin 3 luni 
înainte de presare; conţinutul de zahăr este de cel puţin 25° KMW.
Spätlese/Spätlesewein: Din struguri la maturitate deplină cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 19° KMW.
Trockenbeerenauslese: Strugurii sunt în mare parte atacaţi de botrytis și stafidiţi în mod natural cu conţinut minim de 
zahăr de 30° KMW.
Eiswein: Strugurii trebuie să fie îngheţaţi natural pe parcursul recoltării și presării și trebuie să aibă un conţinut minim 
de zahăr de 25° KMW.

Qualitätswein sau Qualitätswein mit 
staatlicher Prüfnummer germană

DOP
(1)

Din struguri la maturitate deplină și anumite soiuri cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 15° KMW și o producţie 
maximă de 6 750 l/ha. Vinul poate fi comercializat numai cu un număr de control pentru vinurile de calitate.

Landwein
germană

IGP
(1)

Din struguri la maturitate deplină și anumite soiuri cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 14° KMW și o producţie 
maximă de 6 750 l/ha.

PORTUGALIA

Denominação de origem (D.O.)

portugheză
DOP

(1, 3, 4, 8)

Denumirea geografică a unei regiuni sau a unei anumite zone sau o denumire tradiţională asociată sau nu unei origini 
geografice, utilizată pentru a descrie sau pentru a identifica un produs obţinut din struguri din regiunea respectivă sau 
din acea zonă, a cărui calitate sau ale cărui proprietăţi se datorează în principal sau exclusiv caracteristicilor geografice, 
cu factorii naturali și umani specifici, și a cărui producţie are loc în respectiva arie sau regiune geografică determinată.
[Decreto-Lei no 212/2004 din 23.8.2004]

Denominação de origem controlada 
(D.O.C.) portugheză

DOP
(1, 3, 4, 8)

Eticheta produselor vinicole care au dreptul la o denumire de origine poate cuprinde următoarele menţiuni: „Denomi
nação de Origem Controlada” sau „DOC”.
[Decreto-Lei no 212/2004 din 23 august]

Indicação de proveniência regulamen
tada (I.P.R.)

portugheză
DOP

(1, 3, 4, 8)

Numele ţării, al regiunii sau al unei anumite zone sau o denumire tradiţională asociată sau nu unei origini geografice, 
utilizată pentru a descrie sau pentru a identifica un produs vinicol obţinut, în proporţie de cel puţin 85 %, din struguri 
recoltaţi din aria respectivă în cazul unei zone sau regiuni determinate, al cărui prestigiu, a cărui calitate specifică sau 
alte caracteristici pot fi atribuite acelei origini geografice și a cărui producţie are loc în cadrul acelei arii geografice deter
minate sau în cadrul acelei regiuni.
[Decreto-Lei no 212/2004 din 23.8.2004]

Vinho doce natural
portugheză

DOP
(3)

Vin bogat în zahăr produs din struguri recoltaţi târziu sau afectaţi de putregai nobil.
[Portaria no 166/1986, de 26.6.1986]
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Vinho generoso

portugheză
DOP
(3)

Vinuri licoroase produse tradiţional în ariile determinate Douro, Madeira, Setúbal și Carcavelos, denumite vin de porto 
sau Porto, și traducerea acestuia în alte limbi, vin de Madeira sau Madeira, și traducerea acestuia în alte limbi, și Mos
catel de Setúbal sau Setúbal și Carcavelos.
[Decreto-Lei no 166/1986 din 26.6.1986]

Vinho regional
portugheză

IGP
(1)

Eticheta produselor vinicole care au dreptul la o indicaţie geografică poate include următoarele menţiuni: „Vinho Regio
nal” sau „Vinho da Região de”.
[Decreto-Lei no 212/2004 din 23.8.2004]

ROMÂNIA

Vin cu denumire de origine controlată 
(D.O.C.), completat de:
— Cules la maturitate deplină – 

C.M.D. 
— Cules târziu – C.T. 
— Cules la înnobilarea boabelor – 

C.I.B. română
DOP

(1, 3, 8, 15, 
16)

Vinurile cu denumire de origine sunt vinuri obţinute din struguri provenind din arii determinate, caracterizate de un 
climat, sol și condiţii de expunere prielnice calităţii recoltei, și îndeplinesc următoarele cerinţe:
(a) strugurii din care se obţine vinul provin exclusiv din aria determinată respectivă;
(b) producţia are loc în aria geografică respectivă;
(c) calitatea și caracteristicile vinului se datorează în principal sau exclusiv unui anumit mediu geografic cu factori 

naturali și umani proprii;
(d) vinurile sunt obţinute din soiuri de viţă-de-vie din specia Vitis vinifera.
În funcţie de etapa de coacere a strugurilor și de caracteristicile de calitate ale acestora la momentul recoltării, vinurile 
cu denumire de origine sunt clasificate după cum urmează:
(a) DOC – CMD – vin cu denumire de origine, obţinut din struguri recoltaţi la maturitate deplină;
(b) DOC – CT – vin cu denumire de origine, obţinut din struguri recoltaţi târziu;
(c) DOC – CIB – vin cu denumire de origine, obţinut în momentul recoltării când strugurii sunt înnobilaţi.

Vin spumant cu denumire de origine 
controlată (D.O.C.) română

DOP
(5, 6)

Vinurile spumante cu denumire de origine protejată se obţin din soiuri recomandate pentru acest tip de producţie, cul
tivate în podgorii determinate, în care vinul este produs ca materie primă, și integral prelucrate, până în momentul 
comercializării, numai în cadrul ariei autorizate.

Vin cu indicaţie geografică

română
IGP

(1, 4, 9, 15, 
16)

Vinurile cu indicaţie geografică se obţin din struguri recoltaţi din anumite podgorii situate în arii determinate și înde
plinesc următoarele condiţii:
(a) deţin o anumită calitate, un anumit prestigiu sau anumite caracteristici datorită originii geografice respective;
(b) cel puţin 85 % din strugurii utilizaţi la producerea vinului provin exclusiv din această arie geografică;
(c) producţia are loc în această arie geografică;
(d) vinurile sunt obţinute din soiuri de viţă-de-vie din specia Vitis vinifera sau rezultă din încrucișarea speciei Vitis vin

ifera cu o altă specie din genul Vitis.
Tăria alcoolică dobândită trebuie să fie de cel puţin 9,5 % în volume în cazul vinurilor produse în zona viticolă B și de 
cel puţin 10,0 % în volume pentru zona viticolă CI și CII. Tăria alcoolică totală nu trebuie să depășească 15 % în volume.
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SLOVENIA

Kakovostno vino z zaščitenim 
geografskim poreklom (kakovostno vino 
ZGP), completată sau nu cu Mlado vino

slovenă
DOP
(1)

Vin din struguri la maturitate deplină cu conţinut natural de alcool de cel puţin 8,5 % vol. (9,5 % vol. în zona CII) și o 
producţie maximă de 8 000 l/ha. Evaluarea analitică și cea organoleptică sunt obligatorii.

Kakovostno peneče vino z zaščitenim 
geografskim poreklom (Kakovostno vino 
ZGP)

slovenă
DOP
(1)

Vin obţinut prin prima și a doua fermentaţie alcoolică, cu tărie alcoolică dobândită de cel puţin 10 % vol., tăria alco
olică totală a producţiei fiind de cel puţin 9 % vol.

Penina slovenă

Vino s priznanim tradicionalnim 
poimenovanjem (vino PTP) slovenă DOP

(1)
Condiţiile pentru aceste vinuri de calitate sunt prevăzute prin norme ministeriale, pe baza rapoartelor detaliate ale spe
cialiștilor (de exemplu, soiuri, conţinut de alcool, producţie etc.)

Renome slovenă

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim 
poreklom (vrhunsko vino ZGP), comple
tată sau nu cu:
— Pozna trgatev 
— Izbor 
— Jagodni izbor 
— Suhi jagodni izbor 
— Ledeno vino 
— Arhivsko vino (Arhiva) 
— Slamnovino (vino iz sušenega 

grozdja)

slovenă
DOP
(1)

Vin din struguri la maturitate deplină cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 83o Oechsle și o producţie maximă de
8 000 l/ha. Îmbogăţirea, îndulcirea, acidificarea și dezacidificarea nu sunt permise. Evaluarea analitică și cea organo
leptică sunt obligatorii.
Pozna trgatev: din struguri supramaturaţi și/sau afectaţi de botrytis cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 92o Oechsle;
Izbor: din struguri supramaturaţi și afectaţi de botrytis cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 108oOechsle;
Jagodni izbor: din struguri selecţionaţi, supramaturaţi și afectaţi de botrytis, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 
128o Oechsle;
Suhi jagodni izbor: din struguri selecţionaţi, supramaturaţi și afectaţi de botrytis, cu conţinut natural de zahăr de cel 
puţin 154oOechsle;
Ledeno vino: strugurii trebuie să fie îngheţaţi natural pe parcursul recoltării și presării și trebuie să aibă un conţinut de 
zahăr de cel puţin 128oOechsle;
Arhivsko vino (arhiva): vin învechit din struguri la maturitate deplină, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 
83oOechsle;
Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): strugurii trebuie păstraţi și uscaţi natural pe stuf sau paie înainte de presare.

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim 
geografskim poreklom (Vrhunsko 
peneče vino ZGP)

slovenă
DOP
(1)

Vin obţinut prin prima și a doua fermentaţie alcoolică, cu o tărie alcoolică dobândită de cel puţin 10,5 % vol., tăria 
alcoolică totală a producţiei fiind de cel puţin 9,5 % vol.

Penina slovenă

Deželno vino s priznano geografsko 
oznako (Deželno vino PGO), completată 
sau nu cu Mlado vino

slovenă
IGP
(1)

Vin din struguri la maturitate deplină, cu conţinut natural de alcool de cel puţin 8,5 % vol. și o producţie maximă de
12 000 l/ha. Evaluarea analitică și cea organoleptică sunt obligatorii.
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SLOVACIA

Akostné víno
slovacă

DOP
(1)

Vin clasificat de Institutul de control drept vin din soiuri de calitate sau vin de marcă de calitate, obţinut din struguri cu 
conţinut natural de zahăr de cel puţin 16oNM, fără depășirea producţiei maxime la hectar, vinul fiind conform cu cer
inţele de calitate stabilite prin regulamente speciale.

Akostné víno s prívlastkom, completată 
cu:
— Kabinetné 
— Neskorý zber 
— Výber z hrozna 
— Bobuľovývýber 
— Hrozienkový výber 
— Cibébový výber 
— L’adový zber 
— Slamové víno slovacă

DOP
(1)

Vin clasificat de către Institutul de control drept vin de calitate cu proprietăţi; este conform cu cerinţele de calitate sta
bilite prin regulamente speciale; producţia maximă la hectar nu este depășită; soiul de viţă-de-vie, originea strugurilor, 
conţinutul natural de zahăr, greutatea și gradul de sănătate sunt certificate înainte de prelucrare de către un angajat al 
Institutului de control; se respectă interdicţia cu privire la creșterea tăriei alcoolice naturale în volume și ajustarea zahă
rului rezidual.
Akostné víno s prívlastkom este împărţit în:
— kabinetné víno obţinut din struguri la maturitate deplină, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 19o NM, 
— neskorý zber obţinut din struguri la maturitate deplină, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 21o NM, 
— výber z hrozna obţinut din struguri la maturitate deplină, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 23o NM, din 

ciorchini atent selecţionaţi, 
— bobuľový výber obţinut din ciorchini de struguri supramaturaţi, selecţionaţi manual, de pe care au fost înlăturate 

manual boabele necoapte și stricate, care are un conţinut natural de zahăr de cel puţin 26o NM, 
— hrozienkový výber obţinut exclusiv din boabe de struguri naturale supramaturate, selecţionate manual, cu un con

ţinut de zahăr de cel puţin 28o NM, 
— cibébový výber obţinut exclusiv din boabe de struguri supramaturate, selecţionate manual îmbunătăţite prin efec

tul Botrytis cinerea Persoon, cu conţinut natural de zahăr de cel puţin 28o NM, 
— ľadové víno obţinut din struguri recoltaţi la temperaturi de – 7 °C sau mai scăzute, strugurii rămânând îngheţaţi 

pe parcursul recoltării și prelucrării, iar mustul obţinut având un conţinut natural de zahăr de cel puţin 27o NM, 
— slamové víno obţinut din struguri bine copţi, depozitaţi înainte de prelucrare pe paie sau stuf, eventual atârnaţi de 

sfori timp de cel puţin trei luni, mustul obţinut din aceștia având un conţinut natural de zahăr de cel puţin 27o NM.

Esencia
slovacă

DOP
(1)

Vin produs prin fermentarea lentă a vinului înainte de presare obţinut din boabe stafidite, cibeba, selecţionate separat 
din podgoria Tokajská vinohradnícka oblasť. Extractul concentrat conţine cel puţin 450 g/l de zahăr natural și 50 g/l 
de extract fără zahăr. Acesta se maturează timp de cel puţin 3 ani, dintre care cel puţin doi ani în butoi de lemn.

Forditáš
slovacă

DOP
(1)

Vin produs prin fermentaţia alcoolică a mustului sau a vinului din aceeași recoltă a podgoriei Tokajská vinohradnícka 
oblasť turnat peste tescovina provenită de la cibeba. Acesta se maturează timp de cel puţin 2 ani, dintre care cel puţin 
un an în butoi de lemn.

Mášláš
slovacă

DOP
(1)

Vin produs prin fermentaţia alcoolică a mustului sau a vinului din aceeași recoltă a podgoriei Tokajská vinohradnícka 
oblasť turnat peste drojdia de fermentaţie a Samorodné sau a Výber. Aceste se maturează timp de cel puţin 2 ani, din
tre care cel puţin un an în butoi de lemn.

Pestovateľský sekt (*)
slovacă

DOP
(4)

Sunt îndeplinite condiţiile de bază ale producţiei de vinuri spumante de calitate, ultima fază a procesului de obţinere a 
vinului spumant fiind efectuată de către viticultorul podgoriei din care provin strugurii utilizaţi în cadrul producţiei. 
Componentele individuale ale producţiei de pestovateľský sekt provin din aceeași zonă viticolă.

Samorodné
slovacă

DOP
(1)

Vin produs prin fermentaţie alcoolică din soiuri de struguri Tokaj în zona viticolă Tokajská vinohradnícka oblasť din 
podgoria respectivă, în cazul în care condiţiile nu sunt favorabile pentru producţia de masă de cibeba. Acesta nu poate 
fi pus în circulaţie decât după cel puţin doi ani de maturare, dintre care cel puţin un an în butoaie de lemn

Sekt vinohradníckej oblasti (*)
slovacă

DOP
(4)

Vin spumant obţinut prin fermentaţia primară sau secundară a vinului de calitate din struguri crescuţi pe suprafeţele 
viticole din regiunile viticole și exclusiv în aria viticolă în care sunt cultivaţi strugurii pentru obţinerea acestuia sau în 
aria imediat învecinată și în care sunt îndeplinite condiţiile de bază pentru producţia de vinuri spumante de calitate.
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Výber (3)(4)(5)(6) putňový

slovacă
DOP
(1)

Vin produs prin fermentaţia alcoolică după adăugarea boabelor cibeba, mustul având un conţinut de zahăr de cel puţin 
21o NM, din podgoria Tokajská vinohradnícka oblasť sau din vin având aceeași calitate și provenind din aceeași recoltă 
a podgoriei Tokajská vinohradnícka oblasť. În funcţie de cantitatea de cibeba adăugată, vinul Tokajský výber se împarte 
în 3 până la 6 putňový. Výber se maturează timp de cel puţin trei ani, dintre care cel puţin doi în butoaie de lemn

Výberová esencia

slovacă
DOP
(1)

Vinul produs prin fermentaţia alcoolică a boabelor cibeba. Pe parcursul recoltării, boabele de struguri sunt selecţionate 
separat și sunt adăugate imediat după prelucrarea mustului din podgoria Tokajská vinohradnícka oblasť sau a vinului 
din aceeași recoltă care conţine cel puţin 180 g/l zahăr natural și 45 g/l de extract fără zahăr. Acesta se maturează timp 
de cel puţin trei ani, dintre care cel puţin doi în butoaie de lemn.

(*) Protejarea menţiunii „sekt” nu a fost revendicată.

REGATUL UNIT

quality (sparkling) wine

engleză
DOP
(1, 4)

Vin sau vin spumant produs în Anglia și Ţara Galilor în conformitate cu normele stabilite în legislaţia naţională a aces
tor ţări. Vinurile comercializate drept „vin de calitate” au fost supuse unei evaluări organoleptice și analitice. Natura și 
caracterul specific vor decurge parţial din zona de producţie, calitatea strugurilor utilizaţi și măiestria producătorului și 
vinificatorului.

Regional (sparkling) wine
engleză

IGP
(1, 4)

Vin sau vin spumant produs în Anglia și Ţara Galilor în conformitate cu normele stabilite în legislaţia naţională a aces
tor ţări. „Vinul regional” a fost supus unei evaluări organoleptice și analitice. Natura și caracterul vor decurge parţial 
din zona de producţie, strugurii utilizaţi și măiestria producătorului și vinificatorului.

PARTEA B —  Menţiuni tradiţionale prevăzute la articolul 54 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 479/2008

BULGARIA

Колекционно
(colecţie)

bulgară
DOP
(1)

Vin care îndeplinește condiţiile de „rezervă specială” și care este maturat în sticle cel puţin un an, a cărui cantitate nu 
depășește 50 % din lotul „rezervă specială”.

Ново
(tânăr)

bulgară
DOP/IGP

(1)

Vin produs în totalitate din struguri obţinuţi dintr-o singură recoltă, îmbuteliat până la sfârșitul anului. Acesta poate fi 
comercializat cu menţiunea „nou” până la data de 1 martie a anului următor. În acest caz, pe etichete se menţionează 
obligatoriu și „termen de vânzare – 1 martie606/2009”. Ulterior termenului indicat mai sus, vinul nu mai poate fi mar
cat și prezentat ca fiind „nou”, cantitatea de vin rămasă în comerţ fiind obligatoriu re-etichetată după data de 31 martie 
a anului respectiv, în conformitate cu cerinţele ordonanţei.

Премиум
(premium)

bulgară
IGP
(1)

Vin produs din soiul de struguri de cea mai bună calitate din întreaga recoltă. Cantitatea produsă nu depășește 1/10 din 
întreaga recoltă.

Премиум оук, или първо зареждане в 
бъчва
(stejar premium)

bulgară
DOP
(1)

Vin maturat în butoaie noi de stejar cu capacitate de până la 500 l.

Премиум резерва
(rezervă premium)

bulgară
IGP
(1)

Vin produs dintr-un singur soi de struguri; reprezintă o cantitate rezervată din cel mai bun lot al producţiei.

Резерва
(rezervă)

bulgară
DOP/IGP

(1)
Vin produs dintr-un singur soi de struguri, maturat timp de cel puţin un an începând din luna noiembrie a anului de 
recoltă.
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Розенталер
(Rosenthaler) bulgară

DOP
(1)

Vin produs din soiurile de struguri recomandate, cu conţinut de zahăr de cel puţin 22 de procente din greutate. Vinul 
are o tărie alcoolică de cel puţin 11o. Proprietăţile sale se datorează în mare măsură adaosului de must de struguri sau 
must de struguri concentrat cu cel puţin 30 de zile înainte de expediţie.

Специална селекция
(selecţie specială)

bulgară
DOP
(1)

Vin produs dintr-un singur soi de struguri sau dintr-un amestec, maturat timp de cel puţin 2 ani ulterior datei de expi
rare stabilite în specificaţiile produsului.

Специална резерва
(rezervă specială)

bulgară
DOP
(1)

Vin produs dintr-un singur soi de struguri sau dintr-un amestec, maturat timp de cel puţin un an în butoaie de stejar 
ulterior datei de expirare stabilite în specificaţiile produsului.

REPUBLICA CEHĂ

Archivní víno
cehă

DOP
(1)

Vin pus în circulaţie după cel puţin trei ani de la recoltare.

Burčák
cehă

DOP
(1)

Must de struguri parţial fermentat, în care conţinutul de alcool dobândit este de peste un procent de volum și de sub 
trei cincimi din conţinutul de alcool total.

Klaret, Claret, Clairet
cehă

DOP
(1)

Vin produs din struguri negri fără fermentarea cu pieliţă.

Košer, Košer víno
cehă

DOP
(1)

Vin care a fost produs după metoda liturgică în sensul normelor Congregaţiei evreiești.

Labín
cehă

IGP
(1)

Vin din struguri negri, produs fără fermentare cu pieliţă în regiunea viticolă cehă.

Mladé víno
cehă

DOP
(1)

Vin destinat consumului de către consumatorul final cel mai târziu până la sfârșitul anului calendaristic în care a avut 
loc recoltarea strugurilor utilizaţi pentru producerea sa.

Mešní víno
cehă

DOP
(1)

Vin produs după metoda liturgică și care îndeplinește condiţiile de utilizare pe parcursul actelor liturgice din cadrul 
sărbătorilor Bisericii Catolice.

Panenské víno, Panenská sklizeň
cehă

DOP
(1)

Vin obţinut din prima recoltă a viei; prima recoltă a viei este considerată recolta din cel de-al treilea an de la plantarea 
acesteia.

Pěstitelský sekt (*)
cehă

DOP
(4)

Vin spumant clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară care îndeplinește cer
inţele reglementărilor Comunităţii Europene privind vinul spumant de calitate produs într-o regiune specifică din stru
gurii proveniţi din via viticultorului.

Pozdní sběr

cehă
DOP
(1)

Vin clasificat de Autoritatea cehă de inspecţie pentru agricultură și industrie alimentară, produs din strugurii recoltaţi 
dintr-o anumită podgorie situată în aria în cauză; producţia la hectar nu a fost depășită; strugurii din care a fost produs 
vinul au atins un conţinut de zahăr de cel puţin 21o NM; recoltarea și producerea vinului, cu excepţia îmbutelierii, s-au 
desfășurat în regiunea viticolă în cauză; vinul îndeplinește cerinţele de calitate stabilite în normele juridice de punere în 
aplicare.

Premium
cehă

DOP
(1)

Vin cu proprietăţi legate de selecţia strugurilor, selecţia boabelor sau selecţia boabelor stafidite, produs din struguri afec
taţi de putregai nobil Botrytis cinerea P. în proporţie de cel puţin 30%
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Rezerva
cehă

DOP
(1)

Vin învechit timp de cel puţin 24 de luni într-un butoi de lemn și, ulterior, în sticlă, sau timp de cel puţin 12 luni în 
cazul vinului roșu și timp de cel puţin 6 luni pentru vinul alb sau rozé în butoi.

Růžák, Ryšák
cehă

DOP
(1)

Vin obţinut din amestec de struguri sau must de struguri din struguri albi sau, dacă este cazul, din struguri roșii sau 
negri.

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvas
nicích, Školeno na kvasnicích cehă

DOP
(1)

Vin lăsat în prezenţa drojdiei timp de cel puţin 6 luni pe parcursul producerii acestuia.

(*) Protejarea menţiunii „sekt” nu a fost revendicată.

GERMANIA

Affentaler
germană

DOP
(1)

Menţiune de origine pentru vinul roșu de calitate și Prädikatswein din soiul de struguri de vinificaţie Blauer Spätbur
gunder din zonele Altschweier, Bühl, Eisental și Neusatz ale orașelor Bühl și Bühlertal, precum și din zona Neuweier 
din Baden-Baden.

Badisch Rotgold
germană

DOP
(1)

Vin obţinut prin amestecul (combinarea) strugurilor albi de vinificaţie, de asemenea zdrobiţi, cu struguri roșii de vini
ficaţie provenind din regiunea viticolă Baden

Classic (Klassic)

germană
DOP
(1)

Vin roșu sau vin alb de calitate, obţinut exclusiv din struguri din soiuri clasice de struguri de vinificaţie tipice regiunii; 
mustul utilizat are o tărie alcoolică naturală de cel puţin 1 % în volume mai mare decât tăria alcoolică naturală minimă 
prevăzută pentru zona viticolă în care strugurii au fost recoltaţi; tăria alcoolică totală este de cel puţin 11,5 % în volume; 
conţinutul de zahăr rezidual nu depășește 15 g/l și nu depășește dublul acidităţii totale; se indică utilizarea unui singur 
soi de struguri de vinificaţie, se indică producţia, dar nu și gustul.

Ehrentrudis
germană

DOP
(1)

Declaraţie de origine pentru vinul de calitate și de calitate superioară a tipului de vin rozé obţinut din soiul de struguri 
de vinificaţie Blauer Spätburgunder din regiunea Tuniberg.

Federweisser
germană

DOP/IGP
(1)

Must de struguri parţial fermentat cu indicaţie geografică din Germania sau alte state membre; indicaţii geografice 
împrumutate din regiunea viticolă „vin de pays”; „Federweißer”: cea mai cunoscută denumire pentru mustul de struguri 
parţial fermentat, având în vedere diversitatea regională a denumirilor.

Hock
germană

DOP
(1)

Vin alb de masă din regiunea viticolă Rin, al cărui conţinut de zahăr rezidual îl clasifică drept „dulceag”; etimologia ter
menului: Tradiţional, Hock este denumirea anglo-americană a vinului de Rin și provine de la locul numit „Hochheim” 
(pe Main, zona viticolă Rheingau).

Liebfrau(en)milch
germană

DOP
(1)

Denumirea tradiţională a unui vin alb de calitate din Germania, alcătuit în proporţie de cel puţin 70 % dintr-un ame
stec de Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau sau Kerner din regiunea Nahe, Rheingau, Rheinhessen sau Pfalz. Conţinutul 
de zahăr rezidual îl clasifică drept „dulceag”. Destinat aproape exclusiv exportului.

Riesling-Hochgewächs (*)

germană
DOP
(1)

Vin alb de calitate, produs exclusiv din struguri din soiul de struguri de vinificaţie Riesling; mustul utilizat la produce
rea acestuia prezintă o tărie alcoolică naturală cu cel puţin 1,5 % în volume mai mare decât tăria alcoolică naturală 
minimă prevăzută pentru zona viticolă respectivă sau partea acesteia din care au fost recoltaţi strugurii și care a obţi
nut un număr de calitate de cel puţin 3,0 la testul de calitate.

Schillerwein
germană

DOP
(1)

Vin din zona viticolă Württemberg; vin de calitate, a cărui culoare variază între roșu deschis și roșu strălucitor, produs 
prin amestecul (combinarea) strugurilor albi de vinificaţie zdrobiţi cu struguri roșii de vinificaţie, de asemenea zdrobiţi. 
Denumirile „Schillersekt b.A.” sau „Schillerperlwein b.A.” sunt permise în cazul în care Schillerwein este vinul de bază.

Weissherbst

germană
DOP
(1)

Vin de calitate produs într-o anumită zonă viticolă sau Prädikatswein (vin cu proprietăţi speciale) produs dintr-un sin
gur soi de struguri roșii de vinificaţie și cel puţin 95 % din must presat ușor; soiul de struguri de vinificaţie trebuie indi
cat cu caractere de același tip, mărime și culoare ca și denumirea Weißherbst; poate fi, de asemenea, utilizată pentru 
vinul spumant de calitate de casă obţinut din vin care poate primi denumirea de „Weißherbst”.

(*) Protejarea menţiunilor „Riesling” și „Sekt” nu a fost revendicată.

OR
21

1/
39

1
L



JurnalulO
ficialalU

niuniiEuropene
L

193/113
GRECIA

Αγρέπαυλη
(Agrepavlis) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, acolo unde există o construcţie conside
rată drept „Agrepavlis”, procesul de producţie a vinului desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi.

Αμπέλι
(Ampeli) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse exclusiv din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, procesul de producţie a vinului 
desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi.

Αμπελώνας(ες)
(Ampelonas (-ès)) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse exclusiv din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, procesul de producţie a vinului 
desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi.

Αρχοντικό
(Archontiko) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, acolo unde există o construcţie conside
rată drept „archontiko”, procesul de producţie a vinului desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi.

Κάβα
(Cava) greacă

IGP
(1, 3, 8, 11, 

15, 16)

Vinuri care se învechesc în condiţii controlate.

Από διαλεκτούς αμπελώνες
(Grand Cru)

greacă
DOP

(3, 15, 16)
Vinuri produse exclusiv din struguri provenind din podgorii selecţionate, cu randamente speciale scăzute la hectar.

Ειδικά Επιλεγμένος
(Grande réserve)

greacă
DOP

(1, 3, 15, 16)
Vinuri selecţionate care se învechesc pe parcursul unei anumite perioade în condiţii controlate.

Κάστρο
(Kastro) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri obţinute din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, acolo unde există construcţia sau ruinele 
unui castel istoric, procesul de producţie a vinului desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi.

Κτήμα
(Ktima) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri obţinute din struguri recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere situată în aria viticolă protejată relevantă.

Λιαστός
(Liastos)

greacă
DOP, IGP

(1, 3, 15, 16)
Vinuri produse din struguri lăsaţi la soare sau la umbră pentru deshidratare parţială.

Μετόχι
(Metochi) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere situată în afara ariei mănăstirii de care apar
ţine exploataţia.

Μοναστήρι
(Monastiri) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din strugurii recoltaţi din viile care aparţin unei mănăstiri.

Νάμα
(Nama)

greacă
DOP, IGP

(1)
Vinuri dulci pentru Sfânta Împărtășanie

Νυχτέρι
(Nychteri)

greacă
DOP
(1)

Vinuri cu DOP „Santorini” produse exclusiv în insulele „Thira” și „Thiresia”, care se învechesc în butoaie timp de cel 
puţin trei luni
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Ορεινό κτήμα
(Orino Ktima) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din strugurii recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere situată la o altitudine de peste 500 m

Ορεινός αμπελώνας
(Orinos Ampelonas) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse exclusiv din struguri crescuţi în vii situate la o altitudine de peste 500 m

Πύργος
(Pyrgos) greacă

DOP, IGP
(1, 3, 4, 8, 
11, 15, 16)

Vinuri produse din struguri recoltaţi din viile exploatate de o întreprindere, acolo unde există o construcţie considerată 
drept „Pyrgos”, procesul de producţie a vinului desfășurându-se în cadrul acestei întreprinderi

Επιλογή ή Επιλεγμένος
(Réserve)

greacă
DOP

(1, 3, 15, 16)
Vinuri selecţionate care se învechesc pe parcursul unei anumite perioade în condiţii controlate

Παλαιωθείς επιλεγμένος
(Vieille réserve)

greacă
DOP

(3, 15, 16)
Vinuri licoroase selecţionate care se învechesc pe parcursul unei anumite perioade în condiţii controlate

Βερντέα
(Verntea)

greacă
IGP
(1)

Vin cu denumire tradiţională produs din struguri recoltaţi din viile situate în insula Zakynthos, acolo unde are loc și 
procesul de producţie a vinului

Vinsanto
greacă

DOP
(1, 3, 15, 16)

Vin cu DOP „Santorini” produs în complexul Santo Erini-Santorini din insulele „Thira” și „Thirasia” din struguri lăsaţi 
la soare.

SPANIA

Amontillado

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros (Vino generoso) cu DOP „Jerez-Xérès-Sherry”, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla-Moriles”, sec, 
cu aromă puternică și intensă, fin și plin la gust, de culoarea chihlimbarului sau de culoare aurie, cu tărie alcoolică 
dobândită cuprinsă între 16 și 22o, învechit timp de cel puţin doi ani, prin sistemul „criaderas y soleras”, în recipiente 
din stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.

Añejo
spaniolă

DOP, IGP
(1)

Vinuri învechite timp de cel puţin 24 de luni în total, în recipiente din lemn de stejar cu capacitate maximă de 600 l 
sau în sticle.

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros cu DOP „Malaga” învechit timp de 3-5 ani.

Chacolí-Txakolina

spaniolă
DOP
(1)

Vin cu DOP „Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina”, „Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina” și „Chacolí de Álava-
Arabako Txakolina” produs în principal din soiurile Ondarrabi Zuri și Ondarrabi Beltza. Vin cu tărie alcoolică dobân
dită de cel puţin 9,5 % vol. (11 % vol. pentru vinul alb fermentat în butoi), cu aciditate volatilă de cel mult 0,8 mg/l și 
cantitate maximă de sulf de 180 mg/l (140 mg/l pentru vinurile roșii)

Clásico
spaniolă

DOP
(3, 16)

Vinuri cu mai mult de 45 g/l de zahăr rezidual. Chile

Cream
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros de „Jerez-Xérès-Sherry”, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla-Moriles”, „Málaga” și „Condado de 
Huelva” cu cel puţin 60 g/l de materii de reducţie, de culoare de la chihlimbar la mahon. Învechit timp de cel puţin doi 
ani, prin sistemele „criaderas y soleras” sau „añadas” în recipiente din lemn.

Criadera
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros de „Jerez-Xérès-Sherry”, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla-Moriles”, „Málaga” și „Condado de 
Huelva”, învechit prin sistemul „criaderas y soleras”, tradiţional în zonă
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Criaderas y Soleras

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros de „Jerez-Xérès-Sherry”, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla-Moriles”, „Málaga” și „Condado de 
Huelva”, care utilizează, în general, metoda așezării butoaielor de stejar în straturi suprapuse, denumite „criaderas”, vinul 
din anul respectiv ocupând nivelul superior al sistemului, coborând la celelalte niveluri sau „criaderas” prin transferuri 
parţiale, succesive pe parcursul unei perioade îndelungate, până ajunge la cel mai jos nivel sau „solera”, unde se defini
tivează procesul de învechire.

Crianza

spaniolă
DOP
(1)

Vinuri altele decât vinurile spumante, petiante, și licoroase, care îndeplinesc următoarele condiţii:
— vinurile roșii trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 24 de luni, dintre care cel puţin 6 luni trebuie păs

trate în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 330 l. 
— vinurile albe și rozé trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 18 luni, dintre care cel puţin 6 luni trebuie 

păstrate în butoaie de stejar cu aceeași capacitate maximă.

Dorado
spaniolă

DOP
(3)

Vinuri licoroase cu DOP „Rueda” și „Malaga” cu proces de învechire.

Fino
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros (vino generoso) cu DOP „Jerez-Xérès-Sherry” și „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla Moriles”, 
având următoarele proprietăţi: culoare galben-pai, sec, ușor amar, slab și cu buchet dulceag. Învechit în „flor” timp de 
cel puţin doi ani prin sistemul „criaderas y soleras”, în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.

Fondillón
spaniolă

DOP
(16)

Vin cu DOP „Alicante” obţinut din struguri din soiul Monastrell, supramaturat în stoc și cu condiţii excepţionale de 
calitate și sănătate. În procesul de fermentaţie se utilizează numai drojdii naturale și tăria alcoolică dobândită (minim 
16 % vol.) este în întregime naturală. Se învechește timp de cel puţin 10 ani, în recipiente de stejar.

Gran reserva

spaniolă
DOP
(1)

Vinuri, altele decât vinurile spumante, petiante și licoroase, care îndeplinesc următoarele condiţii:
— vinurile roșii trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 60 de luni, dintre care cel puţin 18 luni trebuie 

păstrate în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 330 l, apoi în sticle pe parcursul perioadei rămase. 
— vinurile albe și rozé trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 48 luni, dintre care cel puţin 6 luni trebuie 

păstrate în butoaie de stejar cu aceeași capacitate maximă, apoi în sticle pe parcursul perioadei rămase.

spaniolă
DOP
(4)

Perioada minimă de învechire pentru vinurile spumante cu DOP „Cava” este de 30 de luni, de la „tiraje” la „degüelle”.

Lágrima
spaniolă

DOP
(3)

Vin dulce cu DOP „Málaga” în producţia căruia mustul se scurge după zdrobirea strugurilor fără presiune mecanică. 
Învechirea se desfășoară timp de cel puţin doi ani prin sistemul „criaderas y soleras” sau prin cel al anilor de producţie, 
în vase de stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.

Noble
spaniolă

DOP, IGP
(1)

Vinuri învechite timp de cel puţin 18 luni în total, în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 600 l sau în sticle.

spaniolă
DOP
(3)

Vinuri licoroase cu DOP „Málaga” învechit timp de 2-3 ani.

Oloroso

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros (vino generoso) de „Jerez-Xérès-Sherry” și „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla Moriles” care 
deţine următoarele proprietăţi: corpolent, bogat și onctuos, aromat, energic, sec sau dulceag, de culoare asemănătoare 
mahonului, cu tărie alcoolică dobândită cuprinsă între 16 și 22o. A fost învechit timp de cel puţin 2 ani prin sistemul
„criaderas y soleras”, în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.

Pajarete
spaniolă

DOP
(3)

Vinuri dulci sau demi-dulci cu DOP „Málaga” învechite cel puţin 2 ani prin sistemul „criaderas y soleras” sau prin 
sistemul „añadas” în vase din stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.
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Pálido
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros (vino generoso) de „Condado de Huelva” învechit peste 3 ani printr-un proces biologic de învechire, cu tărie 
alcoolică dobândită cuprinsă între 15-17 % vol.

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros cu DOP „Rueda” învechit cel puţin 4 ani, dintre care ultimii 3 ani în vase de stejar.

spaniolă
DOP
(3)

Vin cu DOP „Málaga” obţinut din soiurile Pedro Ximenez și/sau Moscatel, fără adaos de „arrope” (must fiert), fără pro
ces de învechire.

Palo Cortado

spaniolă
DOP
(3)

Vin licoros (vino generoso) de „Jerez-Xérès-Sherry” și „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla Moriles”, ale cărui 
caracteristici organoleptice constau în aroma de amontillado și gustul și culoarea asemănătoare celor ale vinului 
oloroso, cu o tărie alcoolică dobândită cuprinsă între 16 și 22 %. Se învechește în două etape: prima, biologică, sub o 
peliculă de „flor”, și a doua, oxidantă.

Primero de Cosecha
spaniolă

DOP
(1)

Vin cu DOP „Valencia” recoltat în primele 10 zile ale perioadei de recoltare și îmbuteliat în următoarele 30 de zile, indi
carea recoltei pe etichetă fiind obligatorie.

Rancio
spaniolă

DOP
(1, 3)

Vinuri supuse unui proces de învechire vizibil ruginie, cu modificări bruște de temperatură în prezenţa aerului sau în 
vase de lemn sau de cristal.

Raya
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros (vino generoso) de „Montilla Moriles” cu caracteristici similare celor ale vinurilor „Oloroso”, dar cu gust și 
buchet mai șterse. Învechite timp de cel puţin 2 ani prin sistemul „criaderas y soleras” în recipiente de stejar cu capa
citate maximă de 1 000 l

Reserva

spaniolă
DOP
(1)

Vinuri, altele decât vinurile spumante, petiante și licoroase, care îndeplinesc următoarele condiţii:
— vinurile roșii trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 36 de luni, dintre care cel puţin 12 luni trebuie 

păstrate în butoaie de stejar cu capacitate maximă de 330 l, apoi în sticle pe parcursul perioadei rămase. 
— vinurile albe și rozé trebuie lăsate să se învechească timp de cel puţin 24 de luni, dintre care cel puţin 6 luni tre

buie păstrate în butoaie de stejar cu aceeași capacitate maximă, apoi în sticle pe parcursul perioadei rămase.

Chile

Sobremadre
spaniolă

DOP
(1)

Vinuri albe de „Vinos de Madrid” care, drept consecinţă a procesului special de producţie, conţin dioxid de carbon îna
inte de propria fermentaţie a musturilor cu ale lor „madres” (struguri decojiţi și zdrobiţi)

Solera
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros de „Jerez-Xérès-Sherry”, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda”, „Montilla-Moriles”, „Málaga” și „Condado de 
Huelva”, învechit prin sistemul „criaderas y soleras”.

Superior
spaniolă

DOP
(1)

Vinuri obţinute în proporţie de 85 % din soiuri preferate din ariile determinate respective. Chile
Africa de Sud

Trasañejo
spaniolă

DOP
(3)

Vin licoros cu DOP „Málaga” învechit timp de peste 5 ani.

Vino Maestro

spaniolă
DOP
(3)

Vin cu DOP „Málaga” care se obţine dintr-o fermentaţie incompletă deoarece, înainte de începerea acesteia, mustului i 
se adaugă 7 % alcool de vin. Astfel, fermentaţia este foarte lentă și se oprește atunci când tăria alcoolului este de 15-16o, 
rămânând la un conţinut de aproximativ 160-200 g/l de zaharuri fără fermentaţie. Se învechește timp de cel puţin 2 
ani prin sistemul „criaderas y soleras” sau prin sistemul „añadas” în recipiente de stejar cu capacitate maximă de 1 000 l.

Vendimia Inicial
spaniolă

DOP
(1)

Vin de „Utiel–Requena” obţinut din struguri recoltaţi în primele 10 zile ale perioadei de recoltare, cu o gradaţie alco
olică cuprinsă între 10 și 11,5 % în volume, vârsta sa fragedă fiind responsabilă pentru proprietăţile sale speciale, cum 
ar fi o ușoară eliberare de dioxid de carbon.
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Viejo

spaniolă
DOP/IGP

(1)
Vin învechit 36 de luni, cu un aspect ruginit în special datorită acţiunii luminii, oxigenului, căldurii sau a tuturor aces
tora la un loc.

spaniolă
DOP/IGP

(3)

Vin licoros (vino generoso) cu DOP Condado de Huelva, care posedă următoarele calităţi: corpolent, bogat și onctuos, 
aromat, energic, sec sau dulceag, de culoare asemănătoare mahonului, cu tărie alcoolică dobândită cuprinsă între 16 
și 22o. A fost învechit timp de cel puţin 2 ani prin sistemul „criaderas y soleras” în butoaie de stejar cu capacitate 
maximă de 1 000 l.

Vino de Tea
spaniolă

DOP
(1)

Vin din sub-regiunea nordică a DOP „La Palma”, învechit în vase de Pinus canariensis (pin din Insulele Canare, „Tea”) 
timp de maximum 6 luni. Tăria alcoolică dobândită este, pentru vinurile albe, cuprinsă între 11-14,5 % vol., pentru 
vinurile „rozé”, între 11-13 % vol., iar pentru vinurile roșii, între 12-14 % vol.

FRANŢA

Ambré
franceză

DOP
(3)

Articolul 7 din Decretul din 29 decembrie 1997: DOP „Rivesaltes”: pentru a avea dreptul să poarte denumirea de origine 
controlată „Rivesaltes”, completată cu menţiunea „ambré”, vinurile albe trebuie să fi fost păstrate pe proprietate, într-un 
mediu oxidant, până la data de 1 septembrie din cel de-al doilea an după anul recoltării.

Clairet
franceză

DOP
(1)

DOP „Bourgogne”, „Bordeaux”: vin roșu-deschis sau vin rozé.

Claret
franceză

DOP
(1)

DOP „Bordeaux”: expresie utilizată pentru a desemna un vin roșu-deschis

Tuilé
franceză

DOP
(3)

Articolul 7 din Decretul din 29 decembrie 1997: Pentru a avea dreptul să poarte denumirea de origine controlată „Rive
saltes” completată cu menţiunea „tuilé”, vinurile roșii trebuie să fi fost păstrate pe proprietate, într-un mediu oxidant, 
până la data de 1 septembrie din cel de-al doilea an după anul recoltării.

Vin jaune
franceză

DOP
(1)

DOP „Arbois”, „Côtes du Jura”, „L’Etoile”, „Château-Châlon”: produs vinicol obţinut exclusiv din soiuri de struguri pre
văzute în reglementările naţionale: fermentaţie lentă, învechire în butoi de stejar fără capac timp de cel puţin 6 ani.

Château

franceză

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 15, 

16)

Expresie istorică referitoare la un tip de zonă și la un tip de vin, rezervată vinurilor care provin de pe o proprietate care 
există în realitate sau care este denumită prin acest termen.

Chile

Clos

franceză

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 15, 

16)

Chile

Cru artisan
franceză

DOP
(1)

DOP „Médoc”, „Haut-Médoc”, „Margaux”, „Moulis”, „Listrac”, „St Julien”, „Pauillac”, „St Estèphe”:
Expresii referitoare la calitatea unui vin, la istoria sa, precum și la un tip de zonă care evocă o ierarhie valorică a vinu
rilor care provin de pe o anumită proprietate.

Cru bourgeois
franceză

DOP
(1)

DOP „Médoc”, „Haut-Médoc”, „Margaux”, „Moulis”, „Listrac”, „Saint-Julien”, „Pauillac”, „Saint-Estèphe”: Expresii referi
toare la calitatea unui vin, la istoria sa, precum și la un tip de zonă care evocă o ierarhie valorică a vinurilor care provin 
de pe o anumită proprietate.

Chile

Cru classé, completată sau nu cu Grand, 
Premier Grand, Deuxième, Troisième, 
Quatrième, Cinquième franceză

DOP
(1)

DOP „Barsac”, „Côtes de Provence”, „Graves”, „Saint-Emilion grand cru”, „Médoc”, „Haut-Médoc”, „Margaux”, „Pessac-
Leognan”, „Saint Julien”, „Pauillac”, „Saint Estèphe”, „Sauternes”.
Expresii referitoare la calitatea unui vin, la istoria sa, precum și la un tip de zonă care evocă o ierarhie valorică a vinu
rilor care provin de pe o anumită proprietate.
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Edelzwicker
franceză

DOP
(1)

Vinurile cu DOP „Alsace” care se obţin dintr-unul sau mai multe soiuri de struguri astfel cum se prevede în caietul de 
sarcini.

Grand cru
franceză

DOP
(1, 4)

Expresie referitoare la calitatea unui vin, rezervată vinurilor cu denumiri de origine protejate, stabilită prin decret și 
atunci când aceasta este utilizată în mod colectiv prin încorporare la o denumire de origine.

Chile
Elveţia
Tunisia

Hors d’âge
franceză

DOP
(3)

DOP „Rivesaltes”, „Banyuls”: pot fi utilizate pentru vinurile care au fost supuse unei maturări de cel puţin 5 ani ulterior 
producerii.

Passe-tout-grains
franceză

DOP
(1)

DOP „Bourgogne” obţinut din două soiuri de struguri astfel cum se prevede în caietul de sarcini.

Premier Cru
franceză

DOP
(1)

Expresie referitoare la calitatea unui vin, rezervată vinurilor cu denumiri de origine protejate, stabilită prin decret și 
atunci când aceasta este utilizată în mod colectiv prin încorporare la o denumire de origine.

Tunisia

Primeur
franceză

DOP
(1)

Vinuri a căror dată de comercializare este stabilită în cea de-a treia zi de joi din luna noiembrie a anului recoltării.

franceză
IGP
(1)

Vinuri a căror dată de comercializare este stabilită în cea de-a treia zi de joi din luna octombrie a anului recoltării.

Rancio
franceză

DOP
(1, 3)

DOP „Grand Roussillon”, „Rivesaltes”, „Rasteau”, „Banyuls”, „Maury”, „Clairette du Languedoc”: expresie referitoare la 
un tip de vin și la o anumită metodă de producţie a vinului, rezervată anumitor vinuri de calitate ca urmare a vârstei lor 
și a condiţiilor în ceea ce privește locul de producţie.

Sélection de grains nobles

franceză
DOP
(1)

DOP „Alsace”, „Alsace Grand Cru”, „Condrieu”, „Monbazillac”, „Graves supérieur”, „Bonnezeaux”, „Jurançon”, „Cérons”,
„Quarts de Chaume”, „Sauternes”, „Loupiac”, „Côteaux du Layon”, „Barsac”, „Sainte Croix du Mont”, „Côteaux de 
l’Aubance”, „Cadillac”: vin produs obligatoriu din boabe culese manual prin selecţii succesive. Scopul este acela de a 
căuta boabele supramaturate, afectate de putregai nobil sau care și-au îmbogăţit concentraţia pe viţă.

Sur lie
franceză

DOP
(1)

DOP „Muscadet”, „Muscadet Coteaux de la Loire”, „Muscadet-Côtes de Grandlieu”, „Muscadet-Sèvre et Maine”, „Gros 
Plant du Pays Nantais”: vin cu specificaţii speciale (cum ar fi producţia, tăria alcoolică), care rămâne pe drojdie până la 
data de 1 martie a anului următor anului recoltării.

franceză
IGP
(1)

IGP „Vin de pays d’Oc”, „Vin de pays des Sables du Golfe du Lion”: vin cu specificaţii speciale, păstrat mai puţin de o 
iarnă în butoi sau în baric și lăsat pe drojdie până la îmbuteliere.

Vendanges tardives
franceză

DOP
(1)

DOP „Alsace”, „Alsace Grand Cru”, „Jurançon”: expresie referitoare la un tip de vin și la o anumită metodă de produc
ţie, rezervată vinurilor produse din recolte supramaturate care îndeplinesc condiţiile stabilite legate de densitate și tărie 
alcoolmetrică.

Villages
franceză

DOP
(1)

DOP „Anjou”, „Beaujolais”, „Côte de Beaune”, „Côtes de Nuits”, „Côtes du Rhône”, „Côtes du Roussillon”, „Mâcon”: 
expresie referitoare la calitatea unui vine, rezervată vinurilor cu denumire de origine stabilită prin decret și atunci când 
aceasta este utilizată în mod colectiv prin încorporare într-o denumire de origine.

Vin de paille

franceză
DOP
(1)

DOP „Arbois”, „Côtes du Jura”, „L’Etoile”, „Château-Châlon”: expresie referitoare la o metodă de producţie care constă 
în selecţia strugurilor din soiurile prevăzute în legislaţia naţională, lăsaţi la uscat timp de cel puţin 6 săptămâni pe așter
nut de paie, pe grătare sau atârnaţi. Vinul se învechește timp de cel puţin 3 ani de la data presării, din care cel puţin 
18 luni maturare sub lemn.

ITALIA

Alberata sau vigneti ad alberata
italiană

DOP
(1)

Menţiune specială referitoare la tipul de vinuri „Aversa”. Aceasta se referă la străvechea tradiţie de cultivare a viţei-de-
vie din care se obţine produsul.
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Amarone

italiană
DOP
(1)

Menţiune istorică exclusivă, referitoare la metoda de producţie a tipului de vinuri „Valpolicella”. Aceasta este utilizată 
din antichitate pentru a identifica locul de origine a vinului produs după o metodă specifică de producţie, prin utiliza
rea de struguri stafidiţi, bazată pe fermentaţia totală a zaharurilor. Aceasta explică originea denumirii de „Amarone”. 
Este o menţiune destul de specială și bine cunoscută, suficientă pentru identificarea produsului.

Ambra

italiană
DOP
(3)

Menţiune referitoare la metoda de producţie și la culoarea galben-chihlimbarie deosebită, mai mult sau mai puţin 
intensă, a vinurilor de tip „Marsala”. Culoarea sa deosebită este determinată de metoda îndelungată de producţie, care 
include învechire și rafinare, procese care presupun oxido-reduceri semnificative ale polifenolilor și substanţelor colo
rante.

Ambrato

italiană
DOP
(1, 3)

Menţiunea se referă la metoda de producţie și la culoarea specifică de chihlimbar, mai mult sau mai puţin intensă, carac
teristică vinurilor de tip „Malvasia din Lipari” și „Vernaccia din Oristano”. Culoarea deosebită este determinată de peri
oada îndelungată de producţie, care include învechire și rafinare, metode care presupun oxido-reduceri semnificative 
ale polifenolilor și substanţelor colorante.

Annoso
italiană

DOP
(1)

Menţiunea, legată de vinurile de tip „Controguerra”, face referire la metoda specială de producţie care presupune stru
guri stafidiţi și o perioadă obligatorie de învechire în recipiente de lemn timp de cel puţin 30 de luni, înainte de comer
cializarea și consumul produsului final.

Apianum
latină

DOP
(1)

Menţiune exclusivă atribuită vinului „Fiano di Avellino”. Această menţiune are origini clasice și face referire la bună
tatea strugurilor care sunt foarte apreciaţi de „albine” („api” în limba italiană).

Auslese
germană

DOP
(1)

A se vedea menţiunea tradiţională „scelto”. Menţiune exclusivă atribuită vinurilor „Caldaro” și „Caldaro Classico – Alto 
Adige”.

Buttafuoco
italiană

DOP
(1, 6)

Menţiune exclusivă strict legată de tipul special de vin care provine dintr-o sub-regiune a vinurilor „Oltrepò Pavese”. 
Aceasta este utilizată de mult timp pentru a descrie un produs realmente aparte care, conform semnificaţiei termenu
lui, poate produce o „căldură deosebită”.

Cannellino
italiană

DOP
(1)

Menţiune exclusivă referitoare la un vin de tip „Frascati” și la metoda de producţie a acestuia. A fost utilizată timp înde
lungat pentru identificarea tipului de vin susmenţionat, produs prin aplicarea unui anumit proces de producţie care 
permite obţinerea unui vin numit „abboccato”, ușor dulceag și bogat.

Cerasuolo

italiană
DOP
(1)

Menţiune tradiţională și istorică strict legată de vinurile „Cerasuolo di Vittoria”. Aceasta face parte integrantă din denu
mirea DOCG și constituie aspectul său negeografic. Menţiunea se referă la producerea acestuia, precum și la culoarea 
sa deosebită. Este utilizată în mod tradiţional și pentru a descrie un alt tip de vinuri „Montepulciano d’Abruzzo”, de 
care este foarte strâns legată.

Chiaretto
italiană

DOP/IGP
(1, 3, 4, 5, 6)

Menţiune legată de metoda de producţie și de culoarea deosebită a tipului de vin respectiv, extras din struguri negri.

Ciaret
italiană

DOP
(1)

Menţiune exclusivă legată de vinurile „Monferrato” și de culoarea specială a produsului; în mod tradiţional, înseamnă
„roșu deschis”.

Château
franceză

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 

8)

Menţiune legată de denumirea întreprinderii producătoare a vinului, în cazul în care strugurii provin exclusiv de la 
aceasta, iar producerea vinului se desfășoară în cadrul aceleiași întreprinderi.

Chile

Classico
italiană

DOP
(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 15, 16)

Menţiune prevăzută în Legea nr. 164/1992. Aceasta este rezervată vinurilor nespumante din cea mai străveche zonă 
de origine căreia i se poate atribui o reglementare autonomă privind DOP.

Chile
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Dunkel
germană

DOP
(1)

Menţiune legată de metoda de producţie și de culoarea închisă caracteristică a categoriei corespunzătoare de vinuri
„Trentino”.

Fine
italiană

DOP
(3)

Menţiune strict legată de una dintre categoriile „Marsala”. Acedasta se referă la metoda specifică de producţie care pre
supune o perioadă de învechire de cel puţin un an, dintre care minimum 8 luni în butoaie de lemn.

Fior d’Arancio
italiană

DOP
(1, 6)

Menţiune legată de cele două categorii de vinuri „Colli Euganei”: vinuri spumante și vinuri „passito” (și anume, extrase 
din struguri stafidiţi). Aceasta se referă la metoda de producţie și la caracteristicile aromatice ale produsului, extras din 
struguri din soiul Muscat și obţinut printr-o metodă atentă de producţie.

Flétri
italiană

DOP
(1)

Menţiune referitoare la categoriile specifice de vinuri cu DOP „Valle d’Aosta” sau „Vallée d’Aoste”. Aceasta se referă la 
metoda de producţie și la caracteristicile produsului, care rezultă dintr-o metodă atentă de producţie a strugurilor par
ţial uscaţi.

Garibaldi Dolce (sau GD)

italiană
DOP
(3)

Menţiune istorică exclusivă legată de o categorie specifică superioară cu DOP „Marsala”. La început, aceasta a fost uti
lizată în cinstea lui Garibaldi care a gustat din acest vin atunci când a debarcat la Marsala. El a apreciat vinul pentru 
caracteristicile sale datorate procesului special de producere care presupune cel puţin o perioadă minimă de învechire 
de minim 2 ani în butoaie de lemn.

Governo all’uso toscano

italiană
DOP/IGP

(1)

Iniţial, menţiunea era legată de vinurile cu DOP „Chianti” și „Chianti Classico”. Ulterior, utilizarea acesteia s-a extins la 
vinul cu IGP „Colli della Toscana Centrale”, produs în cadrul aceleiași arii de producţie. Aceasta se referă la procesul 
special de producţie utilizat în Toscana care presupune, la sfârșitul iernii, un adaos de struguri uscaţi, care determină o 
nouă fermentaţie.

Gutturnio
italiană

DOP
(1, 8)

Menţiune istorică exclusivă referitoare la un tip de vin care provine dintr-o sub-regiune a vinurilor „Colli Piacentini”. 
Aceasta se referă la metoda de producţie a vinului roșu amintit, un vin tipic de înaltă calitate, care era servit în cupe de 
argint de origine romană, denumite „Gutturnium”.

Italia Particolare (sau IP)
italiană

DOP
(3)

Menţiune istorică exclusivă legată de vinurile „Marsala fine”. Iniţial, „Marsala” era produs numai pentru piaţa naţională.

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet
germană

DOP
(1)

Zonă tradiţională de producţie pentru „Caldaro” „Alto Adige” (cu denumirea Santa Maddalena și „Terlano”).
(A se vedea definiţia la „Classico”).

Kretzer
germană

DOP
(V)

Menţiune care se referă la metoda de producţie și la culoarea tipică rozé.
Menţiunea este utilizată pentru categoriile de vinuri „Alto Adige”, „Trentino” și „Teroldego rotaliano” corespunzătoare.

Lacrima
italiană

DOP
(1)

Menţiune strict legată de denumirea vinului „Lacrima di Morro d’Alba”, parte integrantă a denumirii acestui vin. Aceasta 
se referă la metoda specială de producţie prin care, în urma presării ușoare a strugurilor, se obţine un produs de înaltă 
calitate.

Lacryma Christi
italiană

DOP
(1, 3)

Menţiune istorică exclusivă, strict legată de vinurile „Vesuvio”. În mod tradiţional, era legată de câteva dintre tipurile de 
vinuri susmenţionate (atât normale, cât și licoroase/spumante), produse printr-o metodă specială de producţie care pre
supune presarea ușoară a strugurilor, astfel obţinându-se un produs de înaltă calitate cu conotaţii religioase.

Lambiccato
italiană

DOP
(1)

Menţiune exclusivă referitoare la una dintre categoriile de vinuri „Castel San Lorenzo”. Aceasta se referă la tipul de pro
dus și la metoda specială de producţie, care utilizează struguri din soiul Muscat și care presupune macerarea strugurilor 
la temperatură controlată în interiorul unor recipiente specifice, denumite tradiţional „Lambicchi”.

London Particolar (sau LP sau Inghilterra)

italiană
DOP
(3)

Menţiune istorică exclusivă referitoare la categoria de vinuri „Marsala Superiore”. Aceasta sau iniţialele acesteia sunt uti
lizate tradiţional pentru a descrie un produs destinat pieţei engleze. Utilizarea limbii engleze este, de asemenea, tradi
ţională și este prevăzută în caietul de sarcini al produsului și de normele stabilite pentru vinurile „Marsala”. Într-adevăr, 
este cunoscut faptul că importanţa și prestigiul acestei denumiri de vin licoros se datorează activităţii atât a producă
torilor, cât și a distribuitorilor englezi care, în 1773, au descoperit, produs și comercializat acest vin extraordinar, pe 
care l-au făcut renumit în toată lumea, în special în Anglia.

OR
02

1/
39

1
L



JurnalulO
ficialalU

niuniiEuropene
L

193/121
Occhio di Pernice

italiană
DOP
(1)

Menţiune referitoare la anumite categorii de vinuri „Vin Santo”. Aceasta se referă la metoda de producţie și la culoarea 
deosebită. Într-adevăr, metoda specială de producţie, bazată pe utilizarea strugurilor roșii, permite producerea unui pro
dus tipic cu o culoare extraordinară, care poate varia de la roz aprins la roz pal. Acesta este un detaliu legat de culoarea 
ochilor de potârniche (în italiană, „pernice”), pasărea care dă numele acestui vin.

Oro
italiană

DOP
(3)

Menţiune referitoare la vinurile specifice „Marsala”. Aceasta se referă la culoarea specială și la metoda de producţie care 
interzice utilizarea mustului copt și permite obţinerea unui produs cu o valoare specială, de culoare aurie, mai mult sau 
mai puţin intensă.

Passito sau Vino passito sau Vino Passito 
Liquoroso italiană

DOP/IGP
(1, 3, 12, 15, 

16)

Menţiune referitoare la tipul de produs și la metoda de producţie corespunzătoare. Menţiunile „passito” sau „vino pas
sito” și „vino passito liquoroso” sunt rezervate vinurilor normale sau licoroase, obţinute în urma fermentării strugurilor 
prin uscare naturală sau în locuri climatizate, conform prevederilor din caietul de sarcini al produsului. Legea 
nr. 82/2006 a extins această menţiune la vinurile din struguri supramaturaţi.

Ramie
italiană

DOP
(1)

Menţiune exclusivă legată de una dintre categoriile de vinuri „Pinerolese”. Aceasta face referire la tipul de produs și la 
metoda de producţie corespunzătoare, bazată pe struguri parţial uscaţi.

Rebola
italiană

DOP
(3)

Menţiune exclusivă, legată de una dintre categoriile de vinuri „Colli di Rimini”. Aceasta face referire la metoda de pro
ducţie și la tipul de produs, a cărui culoare variază între auriu și galben chihlimbar și care se obţine din struguri parţial 
uscaţi.

Recioto

italiană
DOP

(1, 4, 5)

Menţiune istorică tradiţională, strâns legată de numele a trei vinuri cu denumire de origine, produse în Veneto: DOP
„Valpolicella”, „Gambellara” și „Recioto di Soave”, denumiri care aparţin astfel unor zone de producţie foarte apropiate 
între ele și care au tradiţii similare, în special în provinciile Verona și Vicenza. Originea numelui datează din secolul al 
V-lea. La vremea aceea, scriitorii bucolici defineau ca fiind deosebit de valoros și renumit acest vin, a cărui producţie se 
limita la provincia Verona și a cărui nume venea de la „Retia”, regiunea deluros-muntoasă care, în vremuri străvechi, 
cuprindea zona Veronese-Trentino până la limitele Comasco-Valtellinese. Această menţiune a fost astfel utilizată din 
timpuri străvechi și încă se mai utilizează pentru a denumi vinuri obţinute după o metodă specială de producţie care 
presupune uscarea strugurilor.

Riserva

italiană
DOP

(1, 3, 4, 5, 
15, 16)

Vinuri supuse unei perioade de învechire de cel puţin doi ani pentru vinurile roșii și de un an pentru vinurile albe, cu 
învechire ulterioară în butoaie, special prevăzute de caietul de sarcini al produsului. În plus faţă de metodele obișnuite, 
caietul de sarcini al produsului trebuie să stabilească obligaţia înscrierii anului producţiei pe etichetă, precum și normele 
legate de păstrare în cazul amestecului de vinuri din ani diferiţi. Denumirea de origine protejată a categoriilor de vinuri 
spumante și licoroase poate utiliza această menţiune în conformitate cu condiţiile stabilite de caietul de sarcini al pro
dusului și conform legislaţiei comunitare.

Rubino
italiană

DOP
(1)

Menţiune legată de DOP „Cantavenna”. Aceasta face referire la întregul proces și la culoarea deosebită. Menţiunea
„Rubino” este legată și de categoria specifică a vinurilor cu DOC „Teroldego Rotaliano”, „Trentino” și „Garda Colli Man
tovani” și se referă la culoarea deosebită pe care o capătă produsul.

italiană
DOP
(3)

Menţiune legată de categoria specifică de vinuri „Marsala”. Aceasta face referire la procesul special care interzice uti
lizarea mustului fiert. De asemenea, acest vin are o culoare specifică roșie-rubinie care, după învechire, capătă reflexe 
de chihlimbar.

Sangue di Giuda
italiană

DOP
(1, 3)

Menţiune istorică tradiţională exclusivă, legată de o categorie de vinuri produse în regiunea Oltrepò Pavese. Aceasta a 
fost utilizată timp îndelungat pentru a denumi un produs specific de culoare roșie, dulce, spumant sau exuberant, 
savuros, adică are un gust atât de plăcut încât cu cât bei mai mult, cu atât riști să te înșele, precum celebrul apostol!

Scelto
italiană

DOP
(1)

Menţiune legată de vinurile „Caldaro”, „Caldaro Classico – Alto Adige” și „Colli del Trasimeno”. Aceasta face referire la 
produsul specific și la metoda sa de producţie, pornind de la selecţia strugurilor (de aceea se numește „alesul”).
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Sciacchetrà
italiană

DOP
(1)

Menţiune istorico-tradiţională, strâns legată de „Cinque Terre”. Aceasta face referire la metoda utilizată pentru obţine
rea produsului, inclusiv la presarea și depozitarea strugurilor. Într-adevăr, menţiunea se traduce prin „presează și păs
trează intact”, o metodologie utilizată pentru produsele de înaltă calitate.

Sciac-trà
italiană

DOP
(1)

La fel ca mai sus (Schiacchetrà). În acest caz, diferenţa poate fi pusă pe seama menţiunii atribuite unei categorii speci
fice.

Spätlese
germană

DOP/IGP
(1, 3, 15, 16)

A se vedea menţiunea „Recoltă târzie a strugurilor”, utilizată în provincia autonomă Bolzano.

Soleras

italiană
DOP
(3)

Menţiune legată de o anumită categorie de vinuri licoroase denumită „Marsala”. Aceasta face referire la produs și la 
metoda specifică de producţie care presupune o perioadă de învechire de cel puţin 5 ani în butoaie de lemn. Îmbogăţirea 
mustului fiert sau a mustului concentrat este interzisă. Rezultatul este un produs pur, natural, care nu conţine aditivi 
nici măcar de origine vinicolă, cu excepţia alcoolului, desigur, pentru că este un vin licoros.

Stravecchio
italiană

DOP
(3)

Menţiune legată exclusiv de categoria unică „Virgin” și/sau „Soleras” de vin „Marsala”. Aceasta face referire la metoda 
specială de producţie care presupune o perioadă minimă de învechire de 10 ani în butoaie de lemn.

Strohwein

italiană
DOP/IGP

(1, 3, 11, 15, 
16)

A se vedea menţiunea tradiţională „Passito”.
Înseamnă „vin din paie”.
Se referă la vinul specific produs în provincia Bolzano și corespunde unei metode de producţie care presupune uscarea 
strugurilor, ulterior recoltării, pe un așternut de paie, conform metodei de uscare prevăzute de diferitele caiete de sar
cini ale produsului.

Superiore

italiană
DOP

(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 15, 16)

Vinuri cu caracteristici de calitate mai ridicată, ale căror norme de producţie sunt mult mai stricte decât altele. Într-
adevăr, caietul de sarcini al produsului stabilește următoarele diferenţe:
(a) o tărie alcoolică naturală minimă a strugurilor mai mare de 0,5° vol.;
(b) o tărie alcoolică totală la consum mai mare de 0,5° vol.;

San Marino

Superiore Old Marsala

italiană
DOP
(3)

Menţiune referitoare la categoria „Marsala Superiore”. Aceasta face referire la produsul specific și la metoda specială de 
producţie care presupune o perioadă de învechire de cel puţin 2 ani în butoaie de lemn. Conţine o menţiune în limba 
engleză, tradiţională pentru vinul licoros și confirmată atât de caietul de sarcini al produsului, cât și de legislaţia privind 
vinurile Marsala. Importanţa și prestigiul acestei denumiri se datorează activităţii atât a producătorilor, cât și a distri
buitorilor englezi care, în 1773, au descoperit, produs și comercializat acest vin, făcându-l cunoscut în întreaga lume, 
în special în Anglia.

Torchiato
italiană

DOP
(1)

Menţiune exclusivă legată de vinurile „Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona”. Aceasta se referă la caracteristicile 
produsului care se obţine printr-un proces minuţios de producţie, implicând presarea ușoară a strugurilor sub propria 
greutate.

Torcolato

italiană
DOP
(1)

Menţiune exclusivă referitoare la o anumită categorie de vinuri denumită „Breganze”.
Se referă la caracteristicile produsului care se obţine printr-o metodă atentă de producţie, implicând utilizarea strugu
rilor parţial uscaţi. Aceștia, odată recoltaţi, sunt atârnaţi de grătare împletite și ulterior atârnaţi din nou. În acest fel, 
strugurii sunt supuși procesului de uscare.

Vecchio
italiană

DOP
(1, 3)

Menţiune privind vinurile „Rosso Barletta”, „Aglianico del Vuture”, „Marsala” și „Falerno del Massico”. Aceasta se referă 
la condiţiile de învechire și la învechirea și rafinarea ulterioară a produsului.

Vendemmia Tardiva

italiană
DOP/IGP

(1, 3, 15, 16)

Menţiune referitoare la categoria specială a produsului, care presupune recoltarea târzie a strugurilor. În continuare, 
starea de învechire a strugurilor pe viţă și uscarea strugurilor în diferitele condiţii de mediu și climatice au drept rezul
tat un produs extraordinar, în special în ceea ce privește conţinutul de zahăr și buchetul. Vinul rezultat este minunat. 
Aceste vinuri sunt, de asemenea, clasificate drept vinuri de desert sau vinuri de „meditaţie”.

Verdolino
italiană

DOP/IGP
(1)

Menţiune privind metoda de producţie și culoarea verde specifică.
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Vergine

italiană
DOP
(1, 3)

Menţiune referitoare la vinurile „Marsala”. Se referă la produsul specific și la metoda specială de producţie care presu
pune o perioadă minimă de învechire de cel puţin 5 ani în butoaie de lemn, precum și interdicţia de a adăuga must fiert 
sau concentrat. Prin aceasta se înţelege că produsul estre pur, natural, fără aditivi, nici măcar de origine vinicolă, cu 
excepţia procentului de alcool, normal pentru un vin licoros.
Menţiunea se referă, de asemenea, la vinurile „Bianco Vergine Valdichiana”, fiind legată de metoda tradiţională de pro
ducţie care presupune fermentaţia fără pieliţă, în urma căreia se obţine un produs final pur și natural.

Vermiglio
italiană

DOP
(1)

Privește vinurile „Colli dell’Etruria Centrale”. Această menţiune se referă atât la caracteristicile de calitate, cât și la 
culoarea specifică.

Vino Fiore
italiană

DOP
(1)

Menţiune legată de metoda specială de producţie a anumitor vinuri albe și rozé. Metoda presupune presarea ușoară a 
strugurilor, astfel încât să se obţină un produs cu un gust deosebit de delicat care pune în valoare cea mai valoroasă 
caracteristică a vinului, și anume, „buchetul”.

Vino Novello sau Novello
italiană

DOP/IGP
(1, 8)

Menţiunea face referire la metoda specifică de producţie și la perioada de producţie, data de comercializare și punere în 
consum fiind ziua de 6 noiembrie a fiecărui an de recoltare a strugurilor.

Vin Santo sau Vino Santo sau Vinsanto

italiană
DOP
(1)

Menţiune istorico-tradiţională referitoare la anumite vinuri produse în regiunile Toscana, Marche, Umbria, Emilia 
Romagna, Veneto și Trentino Alto Adige.
Aceasta se referă la categoria specifică de vinuri și la metoda de producţie complexă corespunzătoare, care presupune 
păstrarea și uscarea strugurilor de vinificaţie în locuri potrivite și aerisite pe parcursul unei perioade îndelungate de 
învechire în recipiente tradiţionale de lemn.
În ceea ce privește origine termenului, s-au formulat numeroase ipoteze, majoritatea fiind legate de Evul Mediu. Cea 
mai veridică este strict legată de semnificaţia religioasă a vinului. Acest vin a fost considerat un vin extraordinar cu cali
tăţi miraculoase.
Era utilizat în mod obișnuit cu ocazia săvârșirii Sfintei Liturghii și astfel se explică denumirea de „vin sfânt” (vinsanto).
Menţiunea este încă în circulaţie și este prezentată în detaliu în caietul de sarcini al DOP-ului, o categorie binecunos
cută și apreciată în întreaga lume.

Vivace
italiană

DOP/IGP
(1, 8)

Menţiune legată de metoda de producţie și de produsul obţinut corespunzător. Acest vin este frizant datorită conţinu
tului de dioxid de carbon, care este rezultatul unui proces exclusiv și natural de fermentaţie.

CIPRU

Αμπελώνας (-ες)
(Ampelonas (-es))
(Podgorie (podgorii))

greacă
DOP, IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 15, 16)

Vin obţinut din struguri recoltaţi din podgorii cu suprafaţa de cel puţin 1 hectar care aparţin unei exploataţii. Produ
cerea vinului se desfășoară integral în cadrul exploataţiei din zona respectivă.
WPC – Documentul Consiliului 6/2006
(CE382/2007, L95, 5.4.2007)

Κτήμα
(Ktima)
(Domeniu)

greacă
DOP, IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 15, 16)

Vin obţinut din struguri recoltaţi din podgorii cu suprafaţa de cel puţin 1 hectar care aparţin unei exploataţii. Produ
cerea vinului se desfășoară integral în cadrul exploataţiei.
WPC – Documentul Consiliului 6/2006
(CE382/2007, L95, 5.4.2007)

Μοναστήρι
(Monastiri)
(Mănăstire)

greacă
DOP, IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 15, 16)

Vin obţinut din struguri recoltaţi din podgorii cu suprafaţa de cel puţin 1 hectar care aparţin unei exploataţii. În aceeași 
zonă agricolă este situată o mănăstire. Producerea vinului se desfășoară integral în cadrul exploataţiei.
WPC – Documentul Consiliului 6/2006
(CE382/2007, L95, 5.4.2007)

Μονή
(Moni)
(Mănăstire)

greacă
DOP, IGP

(1, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 15, 16)
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LUXEMBURG

Château
franceză

DOP
(1)

Menţiune referitoare la denumirea exploataţiei cu condiţia ca strugurii să provină exclusiv de la aceasta, iar vinul să fie 
produs de exploataţia respectivă.

Chile

Grand premier cru franceză DOP
(1)

Vinurile certificate naţional ca „Marque nationale” pot purta și una dintre denumirile suplimentare de calitate: „Vin 
classé”, „Premier cru” sau „Grand premier cru”, care se utilizează din 1959. Aceste denumiri se acordă vinului indivi
dual ulterior degustării de către un comitet oficial care clasifică vinurile pe o scară de 20 de puncte:
— vinurilor care înregistrează mai puţin de 12 puncte li se refuză clasificarea oficială și nu pot afișa „Marque natio

nale – appellation contrôlée”, 
— vinurile care obţin minim 12,0 puncte sunt recunoscute oficial drept „Marque nationale – appellation contrôlée”, 
— vinurilor care înregistrează minim 14,0 puncte li se acordă denumirea „Vin classé” pe lângă „Marque nationale – 

appellation contrôlée”, 
— vinurilor care înregistrează minim 16,0 puncte li se acordă denumirea „Premier cru” pe lângă „Marque nationale 

– appellation contrôlée”, 
— vinurilor care înregistrează minim 18,0 puncte li se acordă denumirea „Grand premier cru” pe lângă „Marque 

nationale – appellation contrôlée”.

Premier cru Tunisia

Vin classé

Vendanges tardives

franceză
DOP
(1)

Denumește un vin din recolta târzie produs dintr-un singur soi de struguri dintre soiurile Auxerrois, Pinot blanc, Pinot 
gris, Riesling sau Gewürztraminer. Strugurii se recoltează manual, iar tăria alcoolică naturală în volume este stabilită la 
cel puţin 95 de grade Oechsle pentru Riesling și la 105 grade Oechsle pentru celelalte soiuri.
(Regulamentul guvernului din 8 ianuarie 2001)

Vin de glace

franceză
DOP
(1)

Denumește un vin îngheţat produs din struguri recoltaţi manual în stare îngheţară la temperaturi scăzute de până la
– 7 °C. Numai strugurii din soiurile Pinot blanc, Pinot gris și Riesling pot fi utilizaţi pentru vinificaţie, iar mustul tre
buie să aibă o tărie alcoolică naturală în volume de cel puţin 120 de grade Oechsle.
(Regulamentul guvernului din 8 ianuarie 2001)

Vin de paille

franceză
DOP
(1)

Denumește un vin de paie produs din struguri dintr-unul din soiurile Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris sau Gewürz
traminer. Strugurii se recoltează manual și se împrăștie pe paie pentru a se usca timp de cel puţin două luni. Paiele pot 
fi înlocuite cu grătare moderne. Strugurii trebuie să aibă o tărie alcoolică naturală în volume de cel puţin 130 de grade 
Oechsle.
(Regulamentul guvernului din 8 ianuarie 2001)

UNGARIA

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos
maghiară

DOP
(1)

Vin obţinut prin adăugarea de vin nou, must sau vin nou aflat în fermentaţie peste boabe de struguri cu putregai nobil 
(aszú), învechit timp de cel puţin 3 ani (doi ani în butoi). Nivelul de zahăr și conţinutul fără zahăr sunt, de asemenea, 
stabilite. Poate fi utilizat numai cu DOP „Tokaji”.

Aszúeszencia
maghiară

DOP
(1)

Bikavér
maghiară

DOP
(1)

Vin roșu din cel puţin 3 soiuri, învechit în butoaie de lemn timp de cel puţin 12 luni, specificaţii suplimentare putând 
fi stabilite prin regulamente locale. Poate fi produs numai în Eger (DOP-uri: „Egri Bikavér”, „Egri Bikavér Superior”) sau 
în Szekszárd (DOP: „Szekszárdi Bikavér”).

Eszencia
maghiară

DOP
(1)

Sucul provenit de la boabele afectate de putregai nobil (aszú) care se scurge natural din cisternele în care sunt colectate 
pe parcursul recoltării. Conţinut de zahăr rezidual: cel puţin 450 g/l. Extract fără zahăr: cel puţin 50 g/l. Acesta poate 
fi utilizat numai cu DOP „Tokaji”.
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Fordítás

maghiară
DOP
(1)

Vin obţinut prin adăugarea de vin peste pulpa de aszú zdrobită din aceeași producţie, învechit timp de cel puţin 2 ani 
(un an în butoi). Acesta poate fi utilizat numai cu DOP „Tokaji”

Máslás
maghiară

DOP
(1)

Vin obţinut prin adăugarea de vin peste drojdia de vin Tokaji Aszú din aceeași producţie, învechit timp de cel puţin 2 
ani (un an în butoi).

Késői szüretelésű bor
maghiară

DOP/IGP
(1)

Recoltă târzie. Conţinutul de zahăr al mustului este de cel puţin 204,5 g/l

Válogatott szüretelésű bor
maghiară

DOP/IGP
(1)

Vin obţinut din boabe selecţionate. Conţinutul de zahăr al mustului este de cel puţin 204,5 g/l

Muzeális bor
maghiară

DOP/IGP
(1)

Vin învechit în sticlă timp de cel puţin 5 ani.

Siller
maghiară

DOP/IGP
(1)

Vin roșu, foarte aprins la culoare datorită perioadei scurte de macerare

Szamorodni
maghiară

DOP
(1)

Vin obţinut atât din boabe afectate de putregai nobil (aszú), cât și din boabe sănătoase, învechit timp de cel puţin 2 ani 
(un an în butoi). Mustul conţine cel puţin 230,2 de grame de zahăr per litru.

AUSTRIA

Ausstich
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul trebuie produs din struguri provenind dintr-o singură producţie și trebuie etichetat cu informaţii privind criteri
ile de selecţie.

Auswahl
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul trebuie produs din struguri provenind dintr-o singură producţie și trebuie etichetat cu informaţii privind criteri
ile de selecţie.

Bergwein
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul este obţinut din struguri crescuţi în vii terasate sau situate pe pante abrupte cu o înclinare mai mare de 26 %.

Klassik/Classic
germană

DOP
(1)

Vinul trebuie produs din struguri provenind dintr-o singură producţie și trebuie etichetat cu informaţii privind criteri
ile de selecţie.

Heuriger
germană

DOP/IGP
(1)

După recoltarea strugurilor, vinul trebuie vândut comerciantului cu amănuntul până la sfârșitul lunii decembrie, iar con
sumatorului, până la sfârșitul lunii martie a anului următor.

Gemischter Satz
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul trebuie să fie un amestec de soiuri diferite de vin alb sau roșu.

Jubiläumswein
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul trebuie produs din struguri provenind dintr-o singură producţie și trebuie etichetat cu informaţii privind criteri
ile de selecţie.

Reserve
germană

DOP
(1)

Vinul trebuie să aibă un conţinut de alcool de cel puţin 13 % vol. În cazul vinurilor roșii, numărul de verificare pentru 
vinuri de calitate nu poate fi aplicat anterior datei de 1 noiembrie, ulterior anului recoltării; în ceea ce privește vinurile 
albe, nu anterior datei de 15 martie ulterior anului recoltării.

Schilcher
germană

DOP/IGP
(1)

Vinul trebuie produs în Steiermark numai din struguri din soiul „Blauer Wildbacher” crescuţi în regiunea viticolă Steir
erland.

Sturm
germană

IGP
(1)

Must de struguri parţial fermentat cu conţinut de alcool de cel puţin 1 % vol. Sturm trebuie vândut în perioada august-
decembrie din anul recoltării și trebuie să fie în proces de fermentaţie în momentul vânzării.
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PORTUGALIA

Canteiro
portugheză

DOP
(3)

Vinul este întărit după fermentaţie, depozitat în butoaie și învechit timp de cel puţin 2 ani; trebuie să figureze într-o 
evidenţă specifică și nu poate fi îmbuteliat după mai puţin de 3 ani.
[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

Colheita Seleccionada

portugheză
DOP
(1)

Menţiune rezervată vinului cu indicaţie geografică sau denumire de origine, îmbuteliat în sticle de sticlă, cu caracter
istici organoleptice specifice, cu o tărie alcoolică dobândită mai mare cu cel puţin 1 % vol. decât valoarea minimă pre
văzută legal, trebuie să apară într-o evidenţă specifică, iar indicarea anului de recoltă este obligatorie.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

Crusted/Crusting

engleză
DOP
(3)

Vin de Porto cu caracteristici organoleptice excepţionale, roșu și corpolent la momentul îmbutelierii, cu buchet și gust 
rafinat, obţinut prin amestecarea unor vinuri din ani diferiţi pentru a desăvârși caracteristicile organoleptice, care va 
determina formarea unei depuneri (crustă) pe peretele sticlei în care se produce o parte a procesului, și recunoscut de 
Institutul vinului de Porto și Douro pentru a purta denumirea.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Escolha
portugheză

DOP
(1)

Menţiune rezervată vinului cu indicaţie geografică sau denumire de origine, îmbuteliat în sticle de sticlă, cu caracter
istici organoleptice distinctive, care trebuie să apară într-o evidenţă specifică.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

Escuro
portugheză

DOP
(3)

Vin deosebit de aromat, care prezintă un echilibru de nuanţe portocalii și maronii, cele din urmă fiind predominante, 
datorită oxidării substanţei colorante din vin și a migrării de substanţă extrasă din butoi.
[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

Fino
portugheză

DOP
(3)

Vin de calitate, elegant, care echilibrează perfect prospeţimea efervescenţei, maturitatea și buchetul dezvoltat pe par
cursul învechirii în butoi.
[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

Frasqueira
portugheză

DOP
(3)

Vin a cărui denumire este asociată anului de recoltă, produsul fiind obţinut din soiuri tradiţionale, învechit cel puţin 20 
de ani, de o calitate deosebită și care trebuie să figureze într-o evidenţă specifică, înainte și după îmbuteliere.
[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

Garrafeira

portugheză
DOP/IGP

(1, 3)

1. Menţiune rezervată vinului cu indicaţie geografică sau denumire de origine, asociată anului de recoltă, care pre
zintă caracteristici organoleptice speciale; de exemplu, vinul roșu are o perioadă de învechire de cel puţin 30 de 
luni, dintre care cel puţin 12 în sticle de sticlă, iar cel alb sau rozé are o perioadă de învechire de cel puţin 12 luni, 
dintre care cel puţin 6 în sticle de sticlă; aceasta trebuie să figureze într-o evidenţă specifică.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

2. Vinul de Porto care, după o perioadă petrecută în butoi de lemn, este păstrat în recipiente de sticlă timp de cel 
puţin 8 ani, după care este îmbuteliat.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Lágrima
portugheză

DOP
(3)

Vin de Porto al cărui conţinut de zahăr trebuie să corespundă unei densităţi cuprinse între 1 034 și 1 084 la 20° C.
[Decreto-Lei no 166/86, de 26.6.1986]
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Leve

portugheză
DOP
(1, 3)

1. Menţiune rezervată vinului regional din Estremadura care prezintă tăria alcoolică naturală minimă, prevăzută pen
tru zona viticolă în cauză, o tărie alcoolică dobândită de maxim 10 % vol., o aciditate fixă exprimată ca acid tar
tric egală cu sau mai mare de 4,5 g/l, o presiune maximă de 1 bar, ceilalţi parametri analitici fiind în conformitate 
cu valorile prevăzute, în general, pentru vinul de masă.
[Portaria no 1066/2003, de 26.9.2003]

2. Menţiune rezervată vinului regional din Ribatejano care prezintă tăria alcoolică naturală minimă, prevăzută pen
tru zona viticolă în cauză, o tărie alcoolică dobândită de maxim 10,5 % vol., o aciditate fixă exprimată ca acid 
tartric egală cu sau mai mare de 4 g/l, o presiune maximă de 1 bar, ceilalţi parametrii analitici fiind în conformi
tate cu valorile prevăzute, în general, pentru vinurile de masă.
[Portaria no 424/2001, de 19.4.2001]

Nobre
portugheză

DOP
(1)

Menţiune rezervată denumirii de origine Dão care îndeplinește condiţiile stabilite în statutul regiunii viticole Dão.
[Decreto-Lei no 376/93, de 5.11.1993]

Reserva

portugheză
DOP

(1, 3, 4)

1. Menţiune rezervată vinului cu indicaţie geografică și denumire de origine, ambalat în sticle de sticlă, asociată anu
lui de recoltă, care prezintă caracteristici organoleptice deosebite, cu o tărie alcoolică dobândită mai mare decât 
valoarea minimă stabilită legal cu cel puţin 0,5 % vol., care trebuie să figureze într-o evidenţă specifică.

2. Menţiune rezervată vinului spumant de calitate, vinului spumant cu indicaţie geografică și denumire de origine, 
păstrat în sticle timp de 12-24 luni înainte de decantare, evacuare sau înainte de îndepărtarea drojdiei de vin.

3. Menţiune asociată anului de recoltă, rezervată vinului licoros cu indicaţie geografică și denumire de origine, amba
lat în sticle de sticlă, care nu poate fi comercializat decât după cel puţin de 3 ani și care trebuie să figureze într-o 
evidenţă specifică.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

4. Vin de Porto cu caracteristici organoleptice deosebite, care prezintă un buchet și o aromă complexă, obţinut prin 
amestecul unor vinuri aflate în diferite stadii de dezvoltare, care îi asigură caracteristici organoleptice specifice. 
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Velha reserva (ou grande reserva)
portugheză

DOP
(1, 3)

Menţiune rezervată vinului spumant de calitate, vinului spumant cu indicaţie geografică și denumire de origine, care a 
fost păstrat în sticle timp de peste 36 de luni înainte de decantare, evacuare sau înainte de îndepărtarea drojdiei de vin.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

Ruby
engleză

DOP
(3)

Vin de Porto cu aspect roșu sau roșu intens. Sunt vinurile în cazul cărora vinificatorul caută să limiteze evoluţia culorii 
spre roșu închis și să menţină buchetul și tăria unui vin tânăr.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Africa de Sud (*)

Solera

portugheză
DOP
(3)

Vin asociat unei date de recoltare care reprezintă baza lotului, care este supus îmbutelierii în fiecare an în cantităţi ce 
nu depășesc 10 % din stoc, cantitate care este înlocuită de un alt vin de calitate. Se pot efectua maxim 10 adăugări, 
după care întreaga cantitate existentă la acel moment poate fi îmbuteliată odată.
[Portaria no 125/98 de 24.7.1998]

Super reserva
portugheză

DOP
(4)

Menţiune rezervată vinului spumant de calitate, vinului spumant cu indicaţie geografică și denumire de origine care a 
fost păstrat în sticle timp de 24-36 de luni înainte de decantare, evacuare sau înainte de îndepărtarea drojdiei de vin.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]
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Superior

portugheză
DOP
(1, 3)

1. Menţiune rezervată vinului cu indicaţie geografică și denumire de origine îmbuteliat în sticle de sticlă, cu carac
teristici organoleptice deosebite, tărie alcoolică dobândită mai mare decât valoarea minimă stabilită legal cu cel 
puţin 1 % vol., care trebuie să figureze într-o evidenţă specifică.

2. Menţiune rezervată vinului licoros cu indicaţie geografică și denumire de origine, îmbuteliat în sticle de sticlă, care 
nu poate fi comercializat în mai puţin de 5 ani de la producţie și care trebuie să figureze într-o evidenţă specifică.
[Portaria no 924/2004, de 26.7.2004]

Tawny

portugheză
DOP
(3)

Vin de Porto roșu păstrat în butoaie de lemn timp de cel puţin 7 ani. Se obţine din loturi diferite de vinuri, cu timpuri 
diferite de învechire în butoaie sau în cisterne. Cu timpul, culoarea vinurilor se transformă ușor în maro-roșcat, arămiu 
sau arămiu deschis, cu buchet de fructe și lemn uscat; cu cât vinul este mai vechi, cu atât aromele sunt mai puternice.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Africa de Sud (*)

Vintage, completată sau nu cu Late Bottle 
(LBV) sau Character

engleză
DOP
(3)

Vin de Porto cu caracteristici organoleptice de înaltă calitate, provenit dintr-o singură recoltă, roșu și corpolent la 
momentul aprobării, cu aromă și gust rafinate, recunoscut de Institutul vinului de Porto și Douro ca fiind în măsură să 
poarte denumirea. Menţiunea „Late Bottled Vintage” sau „LBV” este adoptată în cel de-al patrulea an după anul recol
tării, iar ultima îmbuteliere se poate efectua până la data de 31 decembrie a celui de-al șaselea an după anul recoltării.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Vintage

engleză
DOP

(3)

Vin de Porto cu caracteristici organoleptice excepţionale, obţinut dintr-o singură producţie, roșu și corpolent la momen
tul aprobării, cu aromă și gust rafinate, recunoscut de Institutul vinului de Porto și Douro ca fiind în măsură să utili
zeze denumirea și data corespunzătoare. Menţiunea „Vintage” este adoptată în al doilea an după anul recoltării, iar 
ultima îmbuteliere trebuie efectuată până la data de 30 iulie a celui de-al treilea an de la recoltare. Comercializarea se 
poate desfășura numai începând cu data de 1 mai a celui de-a doilea an de la recoltare.
[Regulamento no 36/2005, de 18.4.2005]

Africa de Sud (*)

(*) Menţiunile „Ruby”, „Tawny” și „Vintage” se folosesc în combinaţie cu indicaţia geografică sud-africană „CAPE”.

ROMÂNIA

Rezervă
română

DOP/IGP
(1)

Vin maturat minimum 6 luni în vase de stejar și învechit în sticlă timp de cel puţin 6 luni.

Vin de vinotecă
română

DOP
(1, 15, 16)

Vin maturat minimum un an în vase de stejar și învechit în sticlă timp de cel puţin 4 ani.

SLOVACIA

Mladé víno
slovacă

DOP
(1)

Vinul trebuie îmbuteliat înainte de încheierea anului calendaristic în care a avut lor recoltarea strugurilor utilizaţi pen
tru producerea lui. Punerea în circulaţie a vinului este permisă din prima zi de luni a lunii noiembrie din anul de recol
tare.

Archívne víno
slovacă

DOP
(1)

Vin maturat timp de cel puţin 3 ani de la recoltarea strugurilor utilizaţi pentru producerea lui.

Panenská úroda
slovacă

DOP
(1)

Strugurii utilizaţi în procesul de producţie au provenit din prima recoltă a viei. Prima recoltă este cea din al treilea sau 
cel mult al patrulea an de la plantare.
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SLOVENIA

Mlado vino
slovenă

IGP/PGO
(1)

Vin care nu poate fi pus pe piaţă mai devreme de 30 de zile de la producţie și numai până la data de 31 ianuarie.

Note explicative:
(1) DOP (denumire de origine protejată) sau IGP (indicaţie geografică protejată), completată cu trimiterea la categoriile de produse vitivinicole prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.
(2) Menţiunile scrise cu caractere cursive au numai scop informativ și/sau explicativ și nu fac obiectul dispoziţiilor articolului 3 din prezentul regulament. Întrucât au caracter orientativ, acestea nu se pot substitui în niciun caz legislaţiilor 

naţionale relevante. OR
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ANEXA XIII

MENŢIUNI REFERITOARE LA O EXPLOATAŢIE

Statele membre sau ţările terţe Menţiuni

Austria Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, 
Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister

Republica Cehă Sklep, vinařský dům, vinařství

Germania Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer

Franţa Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, 
Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour

Grecia Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Aμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es), Αρχοντικό 
(Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό 
Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos)

Italia abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa

Cipru Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni)

Portugalia Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar

Slovacia Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť

Slovenia Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet
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ANEXA XIV

INDICAREA CONŢINUTULUI DE ZAHĂR

Menţiuni Condiţii de utilizare

PARTEA A — Lista menţiunilor care se utilizează pentru vinuri spumante, vinuri spumoase, vinuri spumante de 
calitate sau vinuri spumante de calitate de tip aromat

brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, 
natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma 
suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur

Când conţinutul de zahăr este mai mic de 3 grame pe litru; 
aceste menţiuni pot fi utilizate numai pentru produsele la 
care nu s-a adăugat zahăr după cea de-a doua fermentaţie.

extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, 
zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, 
екстра брют

Când conţinutul de zahăr este cuprins între 0 și 6 grame pe 
litru.

brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo 
wytrawne, брют

Când conţinutul de zahăr este mai mic de 12 grame pe litru.

extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, 
ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště 
suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør

Când conţinutul de zahăr estre cuprins între 12 și 17 grame 
pe litru.

sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, 
sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, 
сухо

Când conţinutul de zahăr este cuprins între 17 și 32 de grame 
pe litru.

demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, 
ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau 
sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, 
polosuché, polosladké, полусухо

Când conţinutul de zahăr este cuprins între 32 și 50 de grame 
pe litru.

doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, 
saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, 
dulce, saldais

Când conţinutul de zahăr depășește 50 de grame pe litru.

PARTEA B — Lista menţiunilor care se utilizează pentru alte produse decât cele prevăzute în partea A

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, 
asciuttto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, 
suho, kuiva

Când conţinutul de zahăr nu depășește:
— 4 grame pe litru sau 
— 9 grame pe litru, cu condiţia ca aciditatea totală expri

mată în grame de acid tartric pe litru să nu fie cu mai 
mult de 2 grame sub conţinutul de zahăr rezidual.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, 
poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pus
sausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, 
meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt

Când conţinutul de zahăr depășește valoarea maximă stabi
lită mai sus, dar nu este mai mare de:
— 12 grame pe litru sau 
— 18 grame pe litru, cu condiţia ca aciditatea totală expri

mată în grame de acid tartric pe litru să nu fie cu mai 
mult de 10 grame sub conţinutul de zahăr rezidual.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, pool
magus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, 
amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłod
kie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött

Când conţinutul de zahăr este mai mare decât valoarea 
maximă stabilită mai sus, dar nu depășește 45 de grame pe 
litru.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, 
dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, 
sladko, makea, sött.

Când conţinutul de zahăr este de cel puţin 45 de grame pe 
litru.
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ANEXA XV

LISTA SOIURILOR DE VIŢĂ-DE-VIE ȘI A SINONIMELOR ACESTORA CARE POT APĂREA PE ETICHETELE 
VINURILOR

PARTEA A —  Lista soiurilor de viţă-de-vie și a sinonimelor acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (3)

Denumirea de origine prote
jată sau indicaţia geografică 

protejată

Denumirea soiului sau sinonimele 
acesteia

Ţările care pot utiliza denumirea soiului sau unul dintre 
sinonimele acesteia (1)

1 Alba (IT) Albarossa Italia°
2 Alicante (ES) Alicante Bouschet Grecia°, Italia°, Portugalia°, Algeria°, Tunisia°, 

Statele Unite ale Americii°, Cipru°, Africa de 
Sud
N.B.: Denumirea „Alicante” nu poate fi utilizată singură pen

tru a denumi un vin.
3 Alicante Branco Portugalia°
4 Alicante Henri Bouschet Franţa°, Serbia și Muntenegru (6)
5 Alicante Italia°
6 Alikant Buse Serbia și Muntenegru (4)
7 Avola (IT) Nero d’Avola Italia
8 Bohotin (RO) Busuioacă de Bohotin România
9 Borba (PT) Borba Spania°

10 Bourgogne (FR) Blauburgunder Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (13-20-
30), Austria (18-20), Canada (20-30), Chile (20-
30), Italia (20-30)

11 Blauer Burgunder Austria (10-13), Serbia și Muntenegru (17-30), 
Elveţia

12 Blauer Frühburgunder Germania (24)
13 Blauer Spätburgunder Germania (30), Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei (10-20-30), Austria (10-11), Bulgaria 
(30), Canada (10-30), Chile (10-30), România (30), 
Italia (10-30)

14 Burgund Mare România (35, 27, 39, 41)
15 Burgundac beli Serbia și Muntenegru (34)
16 Burgundac Crni Croaţia°
17 Burgundac crni Serbia și Muntenegru (11-30)
18 Burgundac sivi Croaţia°, Serbia și Muntenegru°
19 Burgundec bel Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei°
20 Burgundec crn Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (10-

13-30)
21 Burgundec siv Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei°
22 Early Burgundy Statele Unite ale Americii°
23 Fehér Burgundi, Burgundi Ungaria (31)
24 Frühburgunder Germania (12), Ţările de Jos°
25 Grauburgunder Germania, Bulgaria, Ungaria°, România (26)
26 Grauer Burgunder Canada, România (25), Germania, Austria
27 Grossburgunder România (37, 14, 40, 42)
28 Kisburgundi kék Ungaria (30)
29 Nagyburgundi Ungaria°
30 Spätburgunder Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (10-13-

20), Serbia și Muntenegru (11-17), Bulgaria (13), 
Canada (10-13), Chile, Ungaria (29), Republica 
Moldova°, România (13), Italia (10-13), Regatul 
Unit, Germania (13)

31 Weißburgunder Africa de Sud (33), Canada, Chile (32), Ungaria 
(23), Germania (32, 33), Austria (32), Regatul 
Unit°, Italia

32 Weißer Burgunder Germania (31, 33), Austria (31), Chile (31), 
Elveţia°, Slovenia, Italia

33 Weissburgunder Africa de Sud (31), Germania (31, 32), Regatul 
Unit, Italia

34 Weisser Burgunder Serbia și Muntenegru (15)
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35 Calabria (IT) Calabrese Italia
36 Cotnari (RO) Grasă de Cotnari România
37 Franken (DE) Blaufränkisch Republica Cehă (39), Austria°, Germania, Slovenia 

(Modra frankinja, Frankinja), Ungaria, România 
(14, 27, 39, 41)

38 Frâncușă România
39 Frankovka Republica Cehă (37), Slovacia (40), România (14, 

27, 38, 41)
40 Frankovka modrá Slovacia (39)
41 Kékfrankos Ungaria, România (37, 14, 27, 39)
42 Friuli (IT) Friulano Italia
43 Graciosa Graciosa Portugalia°
44 Мелник

Melnik

Мелник

Melnik

Bulgaria

45 Moravské (CZ) Cabernet Moravia Republica Cehă°
46 Moravia dulce Spania°
47 Moravia agria Spania°
48 Muškat moravský Republica Cehă°, Slovacia
49 Odobești (RO) Galbenă de Odobești România
50 Porto (PT) Portoghese Italia°
51 Rioja (ES) Torrontés riojano Argentina°
52 Sardegna (IT) Barbera Sarda Italia
53 Sciacca (IT) Sciaccarello Franţa

PARTEA B —  Lista soiurilor de viţă-de-vie și a sinonimelor acestora care pot apărea pe etichetele vinurilor în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (4)

Denumirea de origine prote
jată sau indicaţia geografică 

protejată

Denumirea soiului sau sinonimele 
acesteia

Ţările care pot utiliza denumirea soiului sau unul dintre 
sinonimele acesteia (1)

1 Mount Athos – Agioriti
kos (GR)

Agiorgitiko Grecia°, Cipru°

2 Aglianico del Taburno 
(IT)

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianico Italia°, Grecia°, Malta°

3 Aglianicone Italia°

4 Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico Italia

5 Ansonica Costa 
dell’Argentario (IT)

Ansonica Italia

6 Conca de Barbera (ES) Barbera Bianca Italia°
7 Barbera Africa de Sud°, Argentina°, Australia°, Croaţia°, 

Mexic°, Slovenia°, Uruguay°, Statele Unite ale 
Americii°, Grecia°, Italia°, Malta°

8 Barbera Sarda Italia°
9 Malvasia di Castelnuovo 

Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco Italia°

10 Brachetto d’Acqui (IT) Brachetto Italia
11 Etyek-Budai (HU) Budai Ungaria°
12 Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano 
Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese Italia
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13 Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell’Alto Monfer
rato (IT)

Cortese Italia

14 Duna Borrégió (HU)

Dunajskostredský (SK)

Duna gyöngye Ungaria

15 Dunaj Slovacia

16 Côte de Duras (FR) Durasa Italia
17 Korinthos-Korinthiakos 

(GR)
Corinto Nero Italia°

18 Korinthiaki Grecia°
19 Fiano di Avellino (IT) Fiano Italia
20 Fortana del Taro (IT) Fortana Italia
21 Freisa d’Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa Italia

22 Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco Italia

23 Grignolino d’Asti (IT)

Grignolino del Monfer
rato Casalese (IT)

Grignolino Italia

24 Izsáki Arany Sáfeher 
(HU)

Izsáki Sáfeher Ungaria

25 Lacrima di Morro d’Alba 
(IT)

Lacrima Italia

26 Lambrusco Grasparossa 
di Castelvetro

Lambrusco grasparossa Italia
27 Lambrusco Italia
28 Lambrusco di Sorbara 

(IT)
29 Lambrusco Mantovano 

(IT)
30 Lambrusco Salamino di 

Santa Corce (IT)31 Lambrusco Salamino Italia
32 Colli Maceratesi Maceratino Italia
33 Vino Nobile de Montep

ulciano (IT)
Montepulciano Italia°

34 Nebbiolo d’Alba (IT) Nebbiolo Italia
35 Colli Bolognesi Classico 

Pignoletto (IT)
Pignoletto Italia

36 Primitivo di Manduria Primitivo Italia
37 Rheingau (DE)

Rheinhessen (DE)

Rajnai rizling Ungaria (40)
38 Rajnski rizling Serbia și Muntenegru (39-40-45)
39 Renski rizling Serbia și Muntenegru (38-42-45), Slovenia° (44)
40 Rheinriesling Bulgaria°, Austria, Germania (42), Ungaria (37), 

Republica Cehă (48), Italia (42), Grecia, Portugalia, 
Slovenia

41 Rhine Riesling Africa de Sud°, Australia°, Chile (43), Republica 
Moldova°, Noua Zeelandă°, Cipru, Ungaria°

42 Riesling renano Germania (40), Serbia și Muntenegru (38-39-45), 
Italia (40)

43 Riesling Renano Chile (41), Malta°
44 Radgonska ranina Slovenia
45 Rizling rajnski Serbia și Muntenegru (38-39-42)
46 Rizling Rajnski Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei°, 

Croaţia°
47 Rizling rýnsky Slovacia°
48 Ryzlink rýnský Republica Cehă (40)
49 Rossese di Dolceacqua 

(IT)
Rossese Italia
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50 Sangiovese di Romagna 
(IT)

Sangiovese Italia

51 Štajerska Slovenija Štajerska belina Slovenia
52 Teroldego Rotaliano (IT) Teroldego Italia
53 Vinho Verde (PT) Verdea Italia°
54 Verdeca Italia
55 Verdelho Africa de Sud°, Argentina, Australia, Noua 

Zeelandă, Statele Unite ale Americii, 
Portugalia

56 Verdelho Roxo Portugalia°
57 Verdelho Tinto Portugalia°
58 Verdello Italia°, Spania°
59 Verdese Italia°
60 Verdejo Spania°
61 Verdicchio dei Castelli di 

Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica 
(IT)

Verdicchio Italia

62 Vermentino di Gallura 
(IT)

Vermentino di Sardegna 
(IT)

Vermentino Italia

63 Vernaccia di San Gimig
nano (IT)

Vernaccia di Serrapet
rona (IT)

Vernaccia Italia

64 Zalai borvidék (HU) Zalagyöngye Ungaria

(*)  LEGENDĂ:

— menţiuni cu caractere cursive trimitere la sinonimul soiului de struguri de vinificaţie

— „°” nu are sinonime

— menţiuni cu caractere aldine coloana 3: denumirea soiului de struguri de vinificaţie

coloana 4: ţara în care denumirea corespunde unui soi și trimiterea la soi

— menţiuni cu caractere normale coloana 3: sinonimul unui soi de viţă-de-vie

coloana 4: ţara care utilizează sinonimul unui soi de viţă-de-vie

(1) Pentru statele în cauză, derogările prevăzute în prezenta anexă sunt autorizate numai în cazul vinurilor cu denumire de origine protejată 
sau indicaţie geografică protejată obţinute din soiurile în cauză.
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ANEXA XVI

Menţiuni autorizate pentru etichetarea vinurilor conform articolului 66 alineatul  (2)

Fermentat în baricuri Maturat în baricuri Învechit în baricuri

Fermentat în butoaie din lemn de […]
[a se menţiona tipul de lemn]

Maturat în butoie din lemn de […]
[a se menţiona tipul de lemn]

Învechit în butoaie din lemn de […]
[a se menţiona tipul de lemn]

Fermentat în butoaie din lemn Maturat în butoaie din lemn Învechit în butoaie din lemn
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ANEXA XVII

REZERVAREA ANUMITOR TIPURI SPECIFICE DE STICLE

1.  „Flûte d’Alsace”:

(a) tip: sticlă de sticlă cu corp cilindric drept, cu gâtul lung și cu aproximativ următoarele proporţii:

— înălţime totală/diametru la bază = 5:1;

— înălţimea coprului cilindric = înălţime totală/3;

(b) în cazul vinurilor produse din struguri recoltaţi pe teritoriul Franţei, acest tip de sticlă este rezervat pentru urmă
toarele vinuri cu denumiri de origine:

— „Alsace” sau „vin d’Alsace”, „Alsace Grand Cru”,

— „Crépy”,

— „Château-Grillet”,

— „Côtes de Provence”, roșu sau rozé,

— „Cassis”,

— „Jurançon”, „Jurançon sec”,

— „Béarn”, „Béarn-Bellocq”, rozé,

— „Tavel”, rozé.

Restricţia cu privire la utilizarea sticlelor de acest tip se aplică numai vinurilor produse din struguri recoltaţi pe teritoriul
Franţei.

2.  „Bocksbeutel” sau „Cantil”:

(a) tip: sticlă de sticlă cu gâtul scurt, pântecoasă, dar aplatizată; baza și secţiunea transversală a sticlei în zona cea mai
convexă sunt elipsoidale:

— raportul dintre axa lungă și axa scurtă a secţiunii elipsoidale = 2:1;

— raportul dintre înălţimea corpului convex și gâtul cilindric al sticlei = 2,5:1;

(b) vinuri pentru care este rezervat acest tip de sticlă:

(i) vinurile germane cu denumiri de origine din:

— Franken,

— Baden:

— provenite din Taubertal și Schüpfergrund,

— provenite din următoarele zone ale regiunii administrative locale Baden-Baden: Neuweier, Stein
bach, Umweg și Varnhalt;

(ii) vinurile italiene cu denumiri de origine din:

— Santa Maddalena (St. Magdalener),

— Valle Isarco (Eisacktaler), obţinute din soiurile Sylvaner și Müller-Thurgau,
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— Terlaner, obţinute din soiul Pinot bianco,

— Bozner Leiten,

— Alto Adige (Südtiroler), obţinute din soiurile Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylv
aner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) și Moscato rosa (Rosenmuskateller),

— Greco di Bianco,

— Trentino, obţinute din soiul Moscato;

(iii) vinurile grecești:

— Agioritiko,

— Rombola Kephalonias,

— vinuri din Insula Kefalonia,

— vinuri din Insula Paros,

— vinuri cu indicaţie geografică protejată din Peloponez;

(iv) vinurile portugheze:

— vinuri rozé și numai acele vinuri cu denumiri de origine și indicaţii geografice pentru care se poate dovedi
că au fost deja prezentate corect și tradiţional în sticle tip „cantil” anterior clasificării ca vinuri cu denu
miri de origine și indicaţii geografice.

3.  „Clavelin”:

(a) tip: sticlă de sticlă cu gâtul scurt și capacitate de 0,62 litri, de formă cilindrică, aspect îndesat datorită umerilor laţi,
cu aproximativ următoarele dimensiuni:

— înălţime totală/diametru la bază = 2,75;

— înălţimea părţii cilindrice = înălţime totală/2;

(b) vinuri pentru care este rezervat acest tip de sticlă:

— vinurile franţuzești cu denumiri de origine protejate din:

— Côte du Jura,

— Arbois,

— L’Etoile,

— Château Chalon.

4.  „Tokaj”:

(a) tip: sticlă de sticlă dreaptă, cu gâtul lung, incoloră, alcătuită dintr-un corp cilindric cu următoarele dimensiuni:

— înălţimea corpului cilindric/înălţime totală = 1:2,7;

— înălţime totală/diametru la bază = 1:3,6;

— capacitate: 500 ml; 375 ml, 250 ml, 100 ml sau 187,5 ml (în cazul exportului către o ţară terţă);

— pe sticlă se poate aplica un sigiliu în relief din materialul sticlei care face referire la regiunea viticolă sau la
producător.
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(b) vinuri pentru care este rezervat acest tip de sticlă:

vinurile maghiare și slovace cu denumiri de origine protejate din:

— Tokaji;

— Tokaj(-ské) / (-ská) / (-ský);

completate cu una dintre următoarele menţiuni tradiţionale:

— aszú / výber; 

— aszúeszencia / esencia výberova; 

— eszencia / esencia; 

— máslas / mášláš; 

— fordítás / forditáš; 

— szamorodni / samorodné.

Restricţiile cu privire la utilizarea sticlelor de acest tip se aplică numai vinurilor produse din struguri recoltaţi pe terito
riul Ungariei sau Slovaciei.


