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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12.3.2019 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο 

αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους 

περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, 

το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους, και τη 

δημοσίευση των φακέλων του OIV 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο για τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές 

πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται σε επίπεδο Ένωσης.  

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών 

πράξεων για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τον οίνο. 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2009 πρέπει να εναρμονιστεί με τη Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης είναι 

να συμπληρωθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους κανόνες που πρέπει να 

τηρούνται κατά την παραγωγή οίνων, συμπεριλαμβανομένων των οινολογικών πρακτικών, 

των ορίων και προϋποθέσεων για τη γλύκανση των οίνων και των παρεκκλίσεων από τη 

μέγιστη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του θείου και πτητική οξύτητα. 

2. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Έχουν διεξαχθεί διαβουλεύσεις, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από όλα τα 28 κράτη 

μέλη, εντός της ομάδας εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της ενιαίας κοινής οργάνωσης των 

αγορών.  

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές, η Επιτροπή παρουσίασε τροποποιημένες εκδόσεις του 

κειμένου, αφού έλαβε ευρέως υπόψη τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν σε 

κάθε συνεδρίαση ή διαβιβάστηκαν γραπτώς στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Οι 

εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαν ως παρατηρητές στις εν λόγω 

συζητήσεις.  

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσης πολλές συναντήσεις με τους 

ενδιαφερόμενους του αμπελοοινικού τομέα, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της ομάδας 

διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τον οίνο.  

Αυτή η διαδικασία διαβούλευσης οδήγησε σε ευρεία συναίνεση σχετικά με το σχέδιο του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. 

Το σχέδιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη για τη 

βελτίωση της νομοθεσίας από την 21
η
 Δεκεμβρίου 2018 έως την 18

η
 Ιανουαρίου 2019 και 

ελήφθησαν απαντήσεις από 3 οργανισμούς. Στις απαντήσεις τέθηκε ένα βασικό ζήτημα το 

οποίο είχε ήδη συζητηθεί με τα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση της νομοθεσίας: η προσθήκη 

ως εγκεκριμένης οινολογικής πρακτικής της «παλαίωσης σε ξύλινο δοχείο», η οποία 

συγκέντρωσε τα περισσότερα θετικά σχόλια κατά τις συνεδριάσεις της ομάδας 

εμπειρογνωμόνων και, επομένως, διατηρήθηκε. Τα άλλα ζητήματα αφορούν προσαρμογές 

του παραρτήματος ΙΑ σχετικά με τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές, ειδικότερα όσον 

αφορά την επίπλευση, τις τανίνες, την πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVPP), την 

καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη (CMC) και τα γαλακτικά βακτήρια. Με βάση τις παρατηρήσεις 

των 3 οργανισμών, πραγματοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, διορθώσεις. Ορισμένα αιτήματα 

των οργανισμών δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν για τους ακόλουθους λόγους: ένα αίτημα 

αντιβαίνει σε τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος κρατών μελών το 

οποίο έγινε δεκτό· πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή με άλλους κανονισμούς της ΕΕ. Οι 

φάκελοι του Κώδικα οινολογικών πρακτικών του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου 

(OIV) που αναφέρονται στον παρόντα κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό είναι υποχρεωτικοί 
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κατά τον ίδιο τρόπο όπως και οι φάκελοι που περιλαμβάνονταν στα διαγραμμένα 

προσαρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009. Στις ρήτρες 5, 6, 7 και 8 παρέχονται 

λεπτομέρειες σχετικά με τις διευκρινίσεις και τις απλουστεύσεις που επέρχονται με τον 

παρόντα εναρμονισμένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό όσον αφορά την αναφορά σε 

φακέλους του OIV. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Η παρούσα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη περιέχει διατάξεις που συμπληρώνουν ορισμένους 

κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι οποίες είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί 

η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για τα αμπελοοινικά προϊόντα. Ειδικότερα, 

καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τις οινολογικές επεξεργασίες και ενώσεις οινολογικής 

χρήσης που είναι εγκεκριμένες για την παραγωγή όλων των κατηγοριών αμπελοοινικών 

προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1308/2013.  

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη προβλέπει παρεκκλίσεις από τα αποδεκτά όρια για τα διοξείδια 

του θείου και την πτητική οξύτητα. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη διευκρινίζει και απλουστεύει τις υφιστάμενες διατάξεις. 

Επιπλέον, αυξάνει τη συνοχή μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του Κώδικα οινολογικών 

πρακτικών του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV c) όσον αφορά το 

παράρτημα I μέρος Α του παρόντος κανονισμού. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καταργεί τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

606/2009 της Επιτροπής, της 10
ης

 Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών 

προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. 
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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 12.3.2019 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο 

αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους 

περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, 

το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους, και τη 

δημοσίευση των φακέλων του OIV 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) 

αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
1
 του Συμβουλίου, και ιδίως το 

άρθρο 75 παράγραφος 2 και το άρθρο 80 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 κατήργησε και αντικατέστησε τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου
2
. Το μέρος ΙΙ τίτλος ΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 καθορίζει κανόνες σχετικά με τις κατηγορίες 

αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους 

οποίους υπόκεινται και αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εκδίδει εν 

προκειμένω κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Για να εξασφαλιστεί η 

ομαλή λειτουργία της αγοράς οίνου στο νέο νομικό πλαίσιο, πρέπει να θεσπιστούν 

ορισμένοι κανόνες μέσω των πράξεων αυτών. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009
3
 της Επιτροπής ο 

οποίος, ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταργηθεί. 

(2) Το παράρτημα VII μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, στο οποίο 

απαριθμούνται οι κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων, προβλέπει ανώτατο όριο 

15 % vol για τον ολικό αλκοολικό τίτλο. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση, το όριο αυτό 

μπορεί να αυξηθεί σε 20 % vol για τους οίνους που παράγονται χωρίς εμπλουτισμό σε 

ορισμένες αμπελουργικές ζώνες. Οι ζώνες αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν.  

                                                 
 

1
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την 

κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) 

αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671). 
2
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 

κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1). 
3
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής, της 10

ης
 Ιουλίου 2009, για καθορισμό ορισμένων 

λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες 

αμπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται 

(ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 1). 
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(3) Τα άρθρα 80 και 83 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και το παράρτημα VIII του 

ίδιου κανονισμού ορίζουν γενικούς κανόνες για τις οινολογικές πρακτικές και 

επεξεργασίες και παραπέμπουν σε λεπτομερείς κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν από 

την Επιτροπή. Θα πρέπει να προσδιοριστούν με σαφή και ακριβή τρόπο οι 

επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων 

γλύκανσης οίνου, καθώς και να καθοριστούν, αφενός, όρια για τη χρήση ορισμένων 

ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιούνται στην οινοποίηση και, αφετέρου, 

προϋποθέσεις για τη χρήση ορισμένων από τις ουσίες αυτές στην οινοποίηση. 

(4) Στο παράρτημα I Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 παρατίθενται εγκεκριμένες 

οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο κατάλογος 

των εγκεκριμένων οινολογικών πρακτικών και να βελτιωθεί η συνοχή του. Ο 

κατάλογος θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των 

τεχνικών. Προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια, ο κατάλογος θα πρέπει να διαιρεθεί 

σε δύο πίνακες για τον διαχωρισμό των οινολογικών επεξεργασιών από τις ενώσεις 

οινολογικής χρήσης. 

(5) Στον πίνακα 1 του παραρτήματος Ι μέρος Α του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

παρατίθενται οι εγκεκριμένες οινολογικές επεξεργασίες καθώς και οι προϋποθέσεις 

και τα όρια χρήσης τους. Οι εγκεκριμένες επεξεργασίες θα πρέπει να βασίζονται στις 

σχετικές μεθόδους που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV), 

όπως περιλαμβάνονται στους φακέλους του OIV που αναφέρονται στον πίνακα, και 

στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που αναφέρεται στον πίνακα. 

(6) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί αμπελοοινικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούν εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης είναι καλύτερα 

ενημερωμένοι και κατανοούν καλύτερα τους σχετικούς κανόνες, στον πίνακα 2 του 

παραρτήματος Ι τμήμα Α του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παρατίθενται οι 

εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης καθώς και οι προϋποθέσεις και τα όρια 

χρήσης τους. Οι εγκεκριμένες ενώσεις οινολογικής χρήσης θα πρέπει να βασίζονται 

στις σχετικές ενώσεις που συνιστά ο OIV, όπως περιλαμβάνονται στους φακέλους του 

OIV που αναφέρονται στον πίνακα, και στη σχετική ενωσιακή νομοθεσία που 

αναφέρεται στον πίνακα. Στον πίνακα θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται με 

σαφήνεια η διεθνής ονομασία, ο αριθμός Ε, εφόσον υπάρχει, και/ή ο αριθμός 

Chemical Abstracts Service (CAS) της ένωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται ταξινόμηση των ενώσεων σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση 

τους ως πρόσθετης ύλης ή βοηθητικού μέσου επεξεργασίας, κάτι που είναι 

απαραίτητο ιδίως για σκοπούς επισήμανσης.  

(7) Για την απλούστευση των εφαρμοστέων κανόνων και τη διασφάλιση συνοχής μεταξύ 

των κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και των διεθνών προτύπων, 

θα πρέπει να τεθεί τέλος στην προηγούμενη πρακτική της αλληλεπικάλυψης 

ορισμένων πληροφοριών που περιέχονται στους φακέλους του Κώδικα οινολογικών 

πρακτικών του OIV μέσω της αναπαραγωγής των περιεχομένων σε προσαρτήματα 

του παραρτήματος Ι. Οι προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης θα πρέπει να τηρούν 

καταρχήν τις συστάσεις του OIV, εκτός εάν ενδείκνυνται πρόσθετες προϋποθέσεις, 

όρια και παρεκκλίσεις από τους φακέλους του OIV. 

(8) Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τους φακέλους του Κώδικα οινολογικών πρακτικών του OIV που 

αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και να μεριμνήσει ώστε οι 

σχετικοί φάκελοι του OIV να διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. 
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(9) Στο παράρτημα Ι Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 606/2009 καθορίζονται τα μέγιστα 

επίπεδα διοξειδίου του θείου σε οίνους που παράγονται στην Ένωση. Είναι σκόπιμο 

να εναρμονιστούν τα όρια με τα διεθνώς αναγνωρισμένα όρια του OIV και, για 

ορισμένους ειδικούς γλυκούς οίνους που παράγονται σε μικρές ποσότητες, να 

διατηρηθούν οι παρεκκλίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες λόγω της υψηλότερης 

περιεκτικότητας των οίνων αυτών σε σάκχαρα και για την καλή διατήρησή τους. Με 

βάση τα αποτελέσματα των σε εξέλιξη επιστημονικών μελετών που έχουν ως 

αντικείμενο τη μείωση και υποκατάσταση των θειωδών αλάτων στους οίνους, καθώς 

και την προσφορά θειωδών αλάτων από τους οίνους στη διατροφή του ανθρώπου, οι 

οριακές τιμές θα μπορούσαν να επανεξεταστούν αργότερα με προοπτική την 

περαιτέρω ελάττωσή τους.  

(10) Θα πρέπει να καθοριστούν οι διαδικασίες έγκρισης από τα κράτη μέλη της χρήσης 

ορισμένων οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών που δεν προβλέπονται στους 

ενωσιακούς κανόνες για καθορισμένη περίοδο και για πειραματικούς σκοπούς. 

(11) Για την παρασκευή των αφρωδών οίνων, των αφρωδών οίνων ποιότητας και των 

αφρωδών οίνων ποιότητας αρωματικού τύπου απαιτείται μια σειρά ειδικών πρακτικών 

επιπλέον των επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών για άλλα αμπελοοινικά 

προϊόντα. Είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να παρατεθούν οι πρακτικές αυτές σε 

χωριστό παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(12) Για την παρασκευή των οίνων λικέρ απαιτούνται μια σειρά από ειδικές πρακτικές, 

επιπλέον των επιτρεπόμενων οινολογικών πρακτικών για άλλα αμπελοοινικά 

προϊόντα, καθώς και, στην περίπτωση ορισμένων οίνων λικέρ με προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης, ορισμένα ειδικά στοιχεία. Είναι σκόπιμο, για λόγους 

σαφήνειας, να παρατεθούν οι εν λόγω πρακτικές και περιορισμοί σε χωριστό 

παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

(13) Η ανάμειξη αποτελεί διαδεδομένη οινολογική πρακτική η οποία μπορεί να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των αμπελοοινικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις και να διασφαλιστεί το υψηλό ποιοτικό 

επίπεδο των αμπελοοινικών προϊόντων, με παράλληλη προώθηση ενός πιο 

ανταγωνιστικού τομέα, η πρακτική θα πρέπει να οριστεί και να υπαχθεί σε αυστηρές 

ρυθμίσεις. Για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει να ρυθμιστεί η πρακτική αυτή όσον 

αφορά την παραγωγή ερυθρωπών οίνων, ιδίως για ορισμένους οίνους που δεν 

υπόκεινται σε προδιαγραφές. 

(14) Οι ενωσιακοί κανόνες για τα τρόφιμα και ο Διεθνής Οινολογικός Κώδικας του OIV 

προβλέπουν ήδη προδιαγραφές σχετικά με την καθαρότητα και την ταυτοποίηση σε 

σχέση με έναν μεγάλο αριθμό ουσιών που χρησιμοποιούνται σε οινολογικές 

πρακτικές. Είναι σκόπιμο, για λόγους εναρμόνισης και σαφήνειας, να τηρούνται 

καταρχήν οι προδιαγραφές αυτές και να προβλεφθεί παράλληλα η συμπλήρωσή τους 

με κανόνες ειδικούς για την κατάσταση στην Ένωση. 

(15) Τα αμπελοοινικά προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους ΙΙ 

τίτλος ΙΙ κεφάλαιο Ι τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή με τις διατάξεις 

που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά 

και πρέπει να καταστρέφονται. Επειδή, ωστόσο, μπορεί να επιτρέπεται η χρήση 

ορισμένων από τα προϊόντα αυτά μόνο για βιομηχανικούς σκοπούς, είναι σκόπιμο να 

καθοριστούν οι προϋποθέσεις χρήσης τους ώστε να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 

έλεγχος του τελικού προορισμού τους. Επιπλέον, για να μην υποστούν οικονομική 

ζημία οι επιχειρήσεις που διαθέτουν αποθέματα ορισμένων προϊόντων τα οποία έχουν 

παραχθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, είναι 



 

EL 6  EL 

σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα διάθεσης στην κατανάλωση των προϊόντων τα 

οποία έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία 

αυτή. 

(16) Κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα του παραρτήματος VIΙΙ μέρος ΙΙ τμήμα Δ του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1308/2013, η προσθήκη οίνου ή γλεύκους σταφυλιών σε 

οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών ή πολτό πιεσμένων σταφυλιών «aszú» ή «výber» 

αποτελεί ουσιώδες χαρακτηριστικό της παρασκευής ορισμένων ουγγρικών και 

σλοβακικών οίνων. Πρέπει να καθοριστούν οι ειδικές λεπτομέρειες της πρακτικής 

αυτής σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν στα συγκεκριμένα κράτη μέλη 

την 1η Μαΐου 2004. 

(17) Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των αμπελοοινικών προϊόντων, θα πρέπει να 

προβλεφθεί η εφαρμογή της απαγόρευσης της υπέρμετρης πίεσης των σταφυλιών. Η 

επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της εν λόγω απαγόρευσης απαιτεί την επαρκή 

παρακολούθηση των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την οινοποίηση και της 

τελικής τους χρήσης. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες σχετικά 

με το ελάχιστο ποσοστό αλκοόλης που περιέχεται στα υποπροϊόντα μετά την πίεση 

των σταφυλιών, καθώς και με τους όρους για την υποχρεωτική απόρριψη των 

υποπροϊόντων που διαθέτει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα 

προσώπων, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Καθώς οι 

όροι αυτοί συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία οινοποίησης, θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους 

υπόκεινται όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.  

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

 

Πεδίο εφαρμογής  

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος 

μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς που 

ισχύουν για την παραγωγή και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο ποσοστό 

αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή τους καθώς και τη δημοσίευση των φακέλων 

του OIV. 

Άρθρο 2 

 

Αμπελουργικές ζώνες των οποίων οι οίνοι επιτρέπεται να έχουν μέγιστο ολικό αλκοολικό 

τίτλο 

20 % vol.  

Οι αμπελουργικές ζώνες που αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ σημείο 1 δεύτερη 

παράγραφος στοιχείο γ) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είναι οι 

αμπελουργικές ζώνες Γ Ι, Γ ΙΙ και Γ ΙΙΙ που ορίζονται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 

αυτού, καθώς και οι εκτάσεις της ζώνης Β στις οποίες μπορούν να παράγονται οι λευκοί οίνοι 

με τις ακόλουθες προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις: «Vin de pays de Franche-Comté» 

και «Vin de pays du Val de Loire». 
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Άρθρο 3 

 

Εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές  

1.  Οι εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί που ισχύουν για την παρασκευή 

και τη διατήρηση των αμπελοοινικών προϊόντων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 

παραρτήματος VII μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και αναφέρονται στο 

άρθρο 80 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα Ι του 

παρόντος κανονισμού.   

Στον πίνακα 1 του μέρος Α του παραρτήματος Ι καθορίζονται οι εγκεκριμένες οινολογικές 

επεξεργασίες και οι προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης τους.  

Στον πίνακα 2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι καθορίζονται οι εγκεκριμένες ενώσεις 

οινολογικής χρήσης και οι προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης τους.  

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους φακέλους του Κώδικα οινολογικών πρακτικών του OIV που 

αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα 1 και στη στήλη 3 του πίνακα 2 του μέρους Α του 

παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σειρά C.  

3.  Στο παράρτημα I μέρος Β καθορίζεται η μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε διοξείδιο 

του θείου. 

4.   Στο παράρτημα I μέρος Γ καθορίζεται η μέγιστη περιεκτικότητα των οίνων σε πτητική 

οξύτητα. 

5.   Στο παράρτημα I μέρος Δ καθορίζονται οι κανόνες για τη γλύκανση. 

Άρθρο 4 

 

Πειραματική χρήση νέων οινολογικών πρακτικών 

1. Για τους πειραματικούς σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 83 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 

ορισμένων οινολογικών πρακτικών ή επεξεργασιών που δεν προβλέπονται στον εν λόγω 

κανονισμό ή στον παρόντα κανονισμό για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, υπό τον όρο ότι:  

(a) οι εν λόγω πρακτικές ή επεξεργασίες πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 80 

παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο και του άρθρου 80 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως ε) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·  

(b) οι ποσότητες που αποτελούν αντικείμενο των πρακτικών ή επεξεργασιών δεν 

υπερβαίνουν μέγιστο όγκο 50 000 εκατολίτρων ανά έτος και ανά πειραματισμό·  

(c) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει στην αρχή του πειραματισμού την 

Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους όρους κάθε έγκρισης·  

(d) οι επεξεργασίες καταγράφονται στο συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο 

άρθρο 147 παράγραφος 1 και στο βιβλίο που αναφέρεται στο άρθρο 147 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.  

«Πειραματισμός» θεωρείται η εργασία ή οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο 

ενός καλώς καθορισμένου σχεδίου έρευνας και χαρακτηρίζεται από κοινό πειραματικό 

πρωτόκολλο. 

2. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την πειραματική χρήση αυτών των οινολογικών 

πρακτικών ή επεξεργασιών επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά άλλου κράτους μέλους 
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πλην του ενδιαφερομένου, εφόσον οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού έχουν 

ενημερωθεί προηγουμένως από το κράτος μέλος που εγκρίνει τον πειραματισμό σχετικά με 

τους όρους έγκρισης και τις αντίστοιχες ποσότητες. 

3. Εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το 

ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή τον εγκεκριμένο πειραματισμό και 

τα αποτελέσματά του. Η Επιτροπή ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη για τα αποτελέσματα 

του εν λόγω πειραματισμού. 

4. Κατά περίπτωση και ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτά, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος 

μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση με σκοπό την έγκριση της συνέχισης του ανωτέρω 

πειραματισμού, ενδεχομένως με ποσότητα προϊόντων μεγαλύτερη από εκείνη που αποτέλεσε 

το αντικείμενο του πρώτου πειραματισμού, για νέα μέγιστη περίοδο τριών ετών. Για να 

στηρίξει την αίτησή του, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει κατάλληλο φάκελο. Η 

Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί της αίτησης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 229 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 

5. Η κοινοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων στην Επιτροπή, που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο γ) και στις παραγράφους 3 και 4, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής
4
. 

Άρθρο 5 

 

Εφαρμοστέες οινολογικές πρακτικές για τις κατηγορίες αφρωδών οίνων 

Πέραν των οινολογικών πρακτικών και των περιορισμών γενικής εφαρμογής που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού, οι εγκεκριμένες ειδικές οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί, 

συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, της αύξησης της οξύτητας και της μείωσης της 

οξύτητας, που αφορούν τους αφρώδεις οίνους, τους αφρώδεις οίνους ποιότητας και τους 

αφρώδεις οίνους ποιότητας αρωματικού τύπου, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα VII 

μέρος ΙΙ σημεία 4, 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, παρατίθενται στο 

παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 6 

 

Εφαρμοστέες οινολογικές πρακτικές για τους οίνους λικέρ 

Πέραν των οινολογικών πρακτικών και των περιορισμών γενικής εφαρμογής που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο παράρτημα Ι του παρόντος 

κανονισμού, οι εγκεκριμένες ειδικές οινολογικές πρακτικές και οι περιορισμοί που αφορούν 

τους οίνους λικέρ, οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα VII μέρος ΙΙ σημείο 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 

κανονισμού. 

                                                 
4
 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/1183 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη 

συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις στην Επιτροπή πληροφοριών και 

εγγράφων (ΕΕ L 171 της 4.7.2017, σ. 100). 
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Άρθρο 7 

 

Ορισμός της ανάμειξης 

1. «Ανάμειξη», όπως αναφέρεται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο η) και στο 

παράρτημα VIII μέρος ΙΙ τμήμα Γ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, είναι η ανάμειξη 

οίνων ή γλευκών διαφορετικής προέλευσης, διαφορετικής ποικιλίας αμπέλου, διαφορετικού 

έτους συγκομιδής ή διαφορετικής κατηγορίας οίνου ή γλεύκους. 

2. Θεωρούνται ως διαφορετικές κατηγορίες οίνου ή γλεύκους: 

(a) ο ερυθρός οίνος, ο λευκός οίνος, καθώς και τα γλεύκη ή οι οίνοι από τα οποία είναι 

δυνατόν να προκύψει μια από αυτές τις κατηγορίες οίνου· 

(b) ο οίνος χωρίς προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και ο οίνος χωρίς 

προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ο οίνος με προστατευόμενη ονομασία 

προέλευσης (ΠΟΠ) και ο οίνος με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), 

καθώς και τα γλεύκη ή οι οίνοι από τα οποία είναι δυνατόν να προκύψει μια από 

αυτές τις κατηγορίες οίνου. 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο ερυθρωπός οίνος θεωρείται ερυθρός οίνος. 

3. Δεν θεωρείται ανάμειξη: 

(a) ο εμπλουτισμός με την προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή 

διορθωμένου (ανακαθαρισμένου) συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών· 

(b) η γλύκανση. 

Άρθρο 8 

 

Γενικοί κανόνες για τη σύμμειξη και την ανάμειξη 

1. Η παραγωγή οίνου με σύμμειξη ή ανάμειξη επιτρέπεται μόνον εφόσον τα συστατικά του 

μείγματος διαθέτουν τα προβλεπόμενα για την παραγωγή οίνου χαρακτηριστικά και είναι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του παρόντος 

κανονισμού. 

Δεν επιτρέπεται να παράγεται ερυθρωπός οίνος με ανάμειξη λευκού οίνου χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ 

με ερυθρό οίνο χωρίς ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

Ωστόσο, η διάταξη του δευτέρου εδαφίου δεν αποκλείει την ανάμειξη του τύπου που 

προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο, εφόσον το τελικό προϊόν προορίζεται για την παρασκευή 

προϊόντος βάσεως («cuvée»), όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος IV σημείο 12 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή ημιαφρωδών οίνων. 

2. Απαγορεύεται η ανάμειξη γλεύκους σταφυλιών ή οίνου που αποτέλεσε αντικείμενο της 

οινολογικής πρακτικής η οποία αναφέρεται στο παράρτημα I μέρος Α πίνακας 2 σημείο 11.1 

του παρόντος κανονισμού με γλεύκος σταφυλιών ή οίνο που δεν αποτέλεσε αντικείμενο 

αυτής της οινολογικής πρακτικής. 
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Άρθρο 9 

 

Προδιαγραφές για την καθαρότητα και την ταυτοποίηση των ουσιών που 

χρησιμοποιούνται στις οινολογικές πρακτικές 

1. Εφόσον δεν καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 231/2012
5
 της Επιτροπής, οι 

προδιαγραφές καθαρότητας και ταυτοποίησης των ουσιών που χρησιμοποιούνται στις 

οινολογικές πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 3 στοιχείο στ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είναι αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α 

πίνακας 2 στήλη 4 του παρόντος κανονισμού. 

2. Τα ένζυμα και ενζυμικά παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται στις εγκεκριμένες 

οινολογικές πρακτικές και επεξεργασίες, των οποίων κατάλογος παρατίθεται στο 

παράρτημα Ι μέρος Α, πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
6
. 

Άρθρο 10 

 

Όροι κατοχής, κυκλοφορίας και χρήσης προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 80 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή τις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού 

1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 80 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν διατίθενται στην αγορά και καταστρέφονται. Ωστόσο, τα κράτη 

μέλη μπορούν να επιτρέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη χρήση ορισμένων από αυτά τα 

προϊόντα, των οποίων καθορίζουν τα χαρακτηριστικά, σε αποσταγματοποιεία, οξοποιεία ή 

για βιομηχανικούς σκοπούς.  

2. Τα προϊόντα αυτά δεν επιτρέπεται να βρίσκονται χωρίς νόμιμο λόγο στην κατοχή 

παραγωγού ή εμπόρου και μπορούν να κυκλοφορούν με προορισμό μόνο αποσταγματοποιεία, 

οξοποιεία, εγκαταστάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται για βιομηχανικούς σκοπούς ή σε 

βιομηχανικά προϊόντα ή εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. 

3. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν την προσθήκη μετουσιωτικών μέσων ή 

δεικτών στους οίνους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για να διευκολύνεται η 

αναγνώρισή τους. Δύνανται επίσης να απαγορεύσουν για αιτιολογημένους λόγους τις χρήσεις 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να προβούν στην καταστροφή των προϊόντων. 

4. Επιτρέπεται η προσφορά ή διάθεση για απευθείας κατανάλωση από τον άνθρωπο οίνων 

που έχουν παραχθεί πριν από την 1
η
 Αυγούστου 2009, εφόσον οι οίνοι αυτοί πληρούν τους 

ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία αυτή. 

Άρθρο 11 

 

                                                 
5
 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση 

προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και ΙΙΙ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της 

22.3.2012, σ. 1).  
6
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008, για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της 

οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 
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Γενικοί όροι για τις εργασίες εμπλουτισμού και τις εργασίες αύξησης και μείωσης της 

οξύτητας άλλων προϊόντων εκτός από τον οίνο 

Οι εγκεκριμένες επεξεργασίες που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ μέρος Ι τμήμα Δ 

σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 πρέπει να εκτελούνται ως ενιαία εργασία. 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την τμηματική εκτέλεση ορισμένων από τις 

εν λόγω επεξεργασίες, εφόσον η πρακτική αυτή εξασφαλίζει καλύτερη οινοποίηση των 

σχετικών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, τα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα VΙΙΙ 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζονται στο σύνολο της επεξεργασίας. 

Άρθρο 12 

 

Προσθήκη οίνου ή γλεύκους σταφυλιών σε οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών ή πολτό 

πιεσμένων σταφυλιών «aszú»/«výber» 

Η προσθήκη οίνου ή γλεύκους σταφυλιών σε οινολάσπη ή στέμφυλα σταφυλιών ή πολτό 

πιεσμένων σταφυλιών «aszú»/«výber», που αναφέρεται στο παράρτημα VIΙΙ μέρος ΙΙ 

τμήμα Δ σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πραγματοποιείται με τον ακόλουθο 

τρόπο, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν την 1
η
 Μαΐου 2004: 

(a) το προϊόν «Tokaji fordítás» ή «Tokajský forditáš» παρασκευάζεται με την προσθήκη 

γλεύκους ή οίνου σε πολτό πιεσμένων σταφυλιών «aszú»/«výber»·  

(b) το προϊόν «Tokaji máslás» ή «Tokajský mášláš» παρασκευάζεται με την προσθήκη 

γλεύκους ή οίνου σε οινολάσπη από σταφύλια «szamorodni»/«samorodné» ή 

«aszú»/«výber». 

Τα σχετικά προϊόντα πρέπει να είναι του ίδιου έτους συγκομιδής. 

Άρθρο 13 

 

Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού αλκοόλης για υποπροϊόντα 

1. Με την επιφύλαξη του παραρτήματος VIII μέρος II τμήμα Δ σημείο 1 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη καθορίζουν ελάχιστο ποσοστό για την ποσότητα 

αλκοόλης που πρέπει να περιέχεται στο υποπροϊόν, μετά τον διαχωρισμό του από τον οίνο, σε 

σχέση με την ποσότητα που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο. Τα κράτη μέλη δύνανται να 

διαμορφώνουν το ελάχιστο αυτό ποσοστό βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν 

διακρίσεις. 

2. Σε περίπτωση μη επίτευξης του σχετικού ποσοστού που καθορίζεται από τα κράτη μέλη 

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση παραδίδει ποσότητα οίνου 

από την παραγωγή της που αντιστοιχεί στην ποσότητα που απαιτείται για την επίτευξη του 

ελάχιστου ποσοστού. 

3. Για τον σκοπό του καθορισμού της ποσότητας της αλκοόλης που περιέχεται στα 

υποπροϊόντα σε σχέση με εκείνον που περιέχεται στον παραγόμενο οίνο, ο τυποποιημένος 

φυσικός κατ' όγκο αλκοολικός τίτλος του οίνου που εφαρμόζεται στις διαφορετικές 

αμπελουργικές ζώνες είναι: 

(a) 8,0 % για τη ζώνη Α· 

(b) 8,5 % για τη ζώνη Β· 

(c) 9,0 % για τη ζώνη Γ Ι· 

(d) 9,5 % για τη ζώνη Γ ΙΙ· 
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(e) 10,0 % για τη ζώνη Γ III. 

Άρθρο 14 

 

Απόρριψη υποπροϊόντων 

1. Οι παραγωγοί αποσύρουν τα υποπροϊόντα της οινοποίησης ή κάθε άλλης μεταποίησης 

σταφυλιών υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους, με την επιφύλαξη 

των απαιτήσεων περί παράδοσης και καταχώρισης του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) 

του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής και του άρθρου 14 

παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο vii) και του άρθρου 18 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2018/274
7
 της Επιτροπής αντίστοιχα. 

2. Η απόσυρση πραγματοποιείται αμελλητί και το αργότερο στο τέλος της αμπελουργικής 

περιόδου κατά την οποία αποκτήθηκαν τα υποπροϊόντα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα 

ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι οι παραγωγοί οι οποίοι δεν παράγουν, κατά 

την εν λόγω αμπελουργική περίοδο, περισσότερα από 50 εκατόλιτρα οίνου ή γλεύκους οι 

ίδιοι στις δικές τους εγκαταστάσεις δεν υποχρεούνται να αποσύρουν τα υποπροϊόντα τους. 

4. Οι παραγωγοί δύνανται να εκπληρώσουν την υποχρέωση της απόρριψης του συνόλου ή 

μέρους των υποπροϊόντων της οινοποίησης, ή κάθε άλλης μεταποίησης σταφυλιών 

παραδίδοντας τα υποπροϊόντα για απόσταξη. Η εν λόγω απόρριψη των υποπροϊόντων 

πιστοποιείται από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. 

5. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να καταστήσουν υποχρεωτική την παράδοση για 

απόσταξη του συνόλου ή μέρους των υποπροϊόντων της οινοποίησης, ή κάθε άλλης 

μεταποίησης σταφυλιών, για το σύνολο των παραγωγών στην επικράτειά τους ή για 

ορισμένους εξ αυτών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις. 

Άρθρο 15 

 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Αποθέματα αμπελοοινικών προϊόντων που έχουν παραχθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 

ημερομηνία αυτή μπορούν να διατεθούν για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

Άρθρο 16 

 

Κατάργηση 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2009 καταργείται.  

                                                 
7
 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/274 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2017, για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την 

πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις 

κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής (ΕΕ L 58 της 28.2.2018, σ. 60).  
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Άρθρο 17 

 

Έναρξη ισχύος 

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Αρχίζει να εφαρμόζεται από [έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του]. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 

κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 12.3.2019 

 Για την Επιτροπή 

 Πρόεδρος 

 Jean-Claude JUNCKER 
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