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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Queda derrogado o Real decreto 409/2001, do 20
de abril, polo que se establecen as regras xerais de utilización de indicacións xeográficas na designación de
viños de mesa.
Disposición derradeira primeira. Título competencial.
Este real decreto díctase ó abeiro do previsto no artigo
149.1.13.a da Constitución, que lle atribúe ó Estado a
competencia exclusiva sobre bases e coordinación da
planificación xeral da actividade económica.
Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento.
Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación para que, no ámbito das súas competencias, dicte
as disposicións e adopte as medidas necesarias para
o desenvolvemento e a aplicación deste real decreto.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, o 5 de setembro de 2003.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

17810 REAL DECRETO 1127/2003, do 5 de setem-

bro, polo que se desenvolve o Regulamento
(CE) n.o 753/2002 da Comisión, do 29 de
abril de 2002, que fixa determinadas disposicións de aplicación do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 do Consello, no que respecta
á designación, denominación, presentación e
protección de determinados productos vitivinícolas. («BOE» 228, do 23-9-2003.)

No marco da normativa da Unión Europea, a Lei
24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño, regula a
designación, presentación, promoción e publicidade dos
viños, así como o sistema español de protección da orixe
e a calidade dos viños e das denominacións e mencións
que legalmente lles están reservadas fronte ó seu uso
indebido. En particular, no seu artigo 3, defínense e regúlanse, con carácter básico, unha serie de indicacións
relativas ás características dos viños, de gran prestixio
e importancia económica.
Por outro lado, o Regulamento (CE) n.o 1493/1999
do Consello, do 17 de maio de 1999, polo que se establece a organización común do mercado vitivinícola,
regula no capítulo II do seu título V os aspectos básicos
sobre a designación, denominación, presentación e protección de determinados productos do dito sector.
Ademais, no anexo VII do dito regulamento concrétanse moitos aspectos sobre estas materias en relación
cos productos que non sexan viños espumosos, e no
anexo VIII, en relación cos ditos viños. En concreto, son
reguladas as indicacións que obrigatoriamente deben
figurar na etiqueta, ademais das facultativas, permitíndose que aparezan outras mencións coa condición de
que poidan ser probadas polo embotellador. Tal regulación abrangue, con criterios semellantes, as distintas
categorías de viños, incluídos os viños de licor e os viños
de agulla, que na normativa anterior non contaban con
disposicións propias na materia.
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Aínda así, o propio Regulamento (CE) n.o 1493/1999,
no seu artigo 53, prevé que existan normas de desenvolvemento para a aplicación dos mencionados capítulo II e anexos VII e VIII. Todo iso concretouse
mediante
a aprobación do Regulamento (CE) n.o 753/2002 da
Comisión, do 29 de abril de 2002, que fixa determinadas
disposicións
de aplicación do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 do Consello, no que respecta á designación, denominación, presentación e protección de
determinados productos vitivinícolas.
Pola súa vez, o citado Regulamento (CE) n.o 753/2002,
en aplicación do principio de subsidiariedade, non efectúa
regulación substantiva en moitos aspectos, senón que
habilita os estados membros para que os concreten
mediante normativa propia, ou ben obriga a que así se
faga.
Segundo o Regulamento (CE) n.o 2086/2002 da
Comisión, do 25 de novembro
de 2002, que modifica
o Regulamento (CE) n.o 753/2002, non foi aplicable
ata o 1 de agosto de 2003 este último regulamento,
como
tampouco as disposicións do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 relativas a etiquetaxe, designación e presentación.
Por outra parte, o Regulamento (CE)
n.o 1205/2003 da Comisión, do 4 de xullo de 2003,
que
igualmente modificou o Regulamento (CE)
n.o 753/2002, permite que as etiquetas e os envases
previos que conteñan mencións impresas de conformidade coas disposicións na materia vixentes ata a entrada
en aplicación do regulamento se poidan utilizar ata o 1
de febreiro de 2004.
No contexto das discusións que deron lugar ó Regulamento (CE) n.o 753/2002, moitas das referencias ás
indicacións facultativas quedaron trasladadas á competencia dos respectivos estados membros. Tal é o caso,
por exemplo, das mencións relativas a unha cor particular, ó método de elaboración ou obtención do producto, ó nome da empresa, ó embotellamento, a unha
unidade xeográfica maior que a rexión determinada e
ó embotellamento na rexión determinada, entre outras.
Polo tanto, o emprego das ditas mencións facultativas
por parte dos operadores dos distintos estados membros
queda condicionado a que se estableza unha regulación
no tema polas administracións nacionais, e que esta se
transmita á Comisión Europea para coñecemento
xeral.
Por outra parte, o Regulamento (CE) n.o 753/2002
fixa, de forma practicamente pechada, a regulación doutras mencións, tan importantes como as relativas á indicación do ano de colleita, á indicación das variedades
de vide ou ó marco xeral das mencións tradicionais, entre
outras.
Este real decreto recoñece a competencia que de
forma xeral recae nas comunidades autónomas á hora
de precisaren as condicións de emprego das distintas
mencións que se regulan, coa excepción dos viños con
indicación xeográfica e dos viños de calidade producidos
en rexión determinada (VCPRD) de ámbito pluricomunitario; neste caso a ordenación corresponderíalle á
Administración xeral do Estado. Non obstante, para os
efectos de non producir unha ruptura brusca da situación
presente que lles puidese causar severas dificultades ós
operadores no momento de entrada en vigor das novas
normas, este real decreto recolle algunhas mencións consideradas en anteriores disposicións da Unión Europea
que deixaron de ser aplicables a partir do 1 de agosto
de 2003, perfilándoas cunhas mínimas referencias normativas, que deberán ser completadas e desenvoltas,
se así se considera conveniente, polas comunidades
autónomas.
Na elaboración deste real decreto foron consultados
as comunidades autónomas e os sectores afectados.
Este real decreto díctase ó abeiro do previsto no artigo
149.1.13.a da Constitución, que lle atribúe ó Estado a
competencia exclusiva en materia de bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 5 de setembro de 2003,

Suplemento núm. 12

Mércores 1 outubro 2003

DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación.
1. Mediante este real decreto regúlanse as medidas
de desenvolvemento do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999 do Consello, do 17 de maio de 1999,
polo que se establece a organización común do mercado
vitivinícola, e do Regulamento (CE) n.o 753/2002 da
Comisión, do 29 de abril de 2002, que fixa determinadas
disposicións de aplicación do regulamento anterior no
que respecta á designación, denominación, presentación
e protección de determinados productos vitivinícolas.
2. As disposicións contidas neste real decreto son
aplicables a mostos, mostos parcialmente fermentados,
mostos concentrados, viños novos aínda en fermentación, viños de uva sobremadura, viños de mesa, viños
de mesa con indicación xeográfica, viños de licor, viños
de agulla, viños de agulla gasificados, viños espumosos,
viños espumosos gasificados e viños de calidade producidos en rexión determinada ou VCPRD, incluídos os
viños de licor de calidade producidos en rexión determinada (VLCPRD), viños de agulla de calidade producidos en rexión determinada (VACPRD) e viños espumosos de calidade producidos en rexión determinada
(VECPRD), producidos en España. Así mesmo, os artigos 2 e 3 serán de aplicación ós productos doutros países que se embotellen ou envasen en España.
CAPÍTULO II
Regras comúns a tódolos productos
Artigo 2. Uso de códigos na etiquetaxe.
1. De acordo co disposto nos artigos 4 e 11.3 do
Regulamento (CE) n.o 753/2002, nos casos previstos
na alínea E do anexo VII, e nos puntos 4 e 5 da alínea D
do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 1493/99, utilizaranse os seguintes códigos:
a) Cando o nome ou a razón social e o municipio
do embotellador, do envasador, do expedidor ou do elaborador poidan ou deban ser substituídos por un código,
utilizarase como tal o número de inscrición no Rexistro
de Envasadores de Viños, na etiquetaxe dos envases
de capacidade igual ou inferior a 60 litros, e o número
de inscrición no Rexistro de Industrias Agrarias da industria expedidora, para envases con capacidade superior
a 60 litros, se estes se etiquetan.
Esta utilización está condicionada a que figure sobre
a etiqueta con tódalas letras o nome ou a razón social
dunha persoa ou dunha agrupación de persoas distintas
das citadas anteriormente, que participe no circuíto
comercial, así como o municipio ou a parte de municipio
no que ten a súa sede a dita persoa ou a dita agrupación.
b) Nos casos en que o nome da localidade correspondente á sede principal do embotellador, envasador,
expedidor ou elaborador, ou da localidade onde se realizase o embotellamento, o envasado, a elaboración ou
a expedición, deba ser substituído por un código, utilizarase como tal o número asignado a aquela polo código postal (Orde ministerial do 31 de marzo de 1986).
2. En aplicación do artigo 4.2 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002, a abreviatura postal que precederá os
demais elementos dos códigos recollidos no punto 1
deste artigo será a letra «E».
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Artigo 3. Indicación do número de Rexistro de Envasadores de Viños.
Na etiquetaxe dos productos a que se refire este real
decreto deberá figurar obrigatoriamente o número de
Rexistro de Envasadores de Viños atribuído polas comunidades autónomas competentes.
Artigo 4. Indicación da razón social mediante un nome
comercial.
O embotellador, o envasador ou, para os viños espumosos, o elaborador, responsable do producto segundo
a normativa vixente, que queira indicar na etiquetaxe
o seu nome ou razón social mediante un nome comercial
do que a titularidade estea inscrita ó seu favor, como
nome comercial, na Oficina Española de Patentes e Marcas, deberallo comunicar ó correspondente Rexistro de
Envasadores de Viños para a súa anotación nel.
Artigo 5. Excepcións á obriga de etiquetar.
Da obriga de etiqueta-los viños producidos en España
para a súa posta en circulación en envases de 60 ou
menos litros de capacidade nominal, que se establece
na alínea G.1 do anexo VII do Regulamento (CE)
n.o 1493/99, quedan exceptuados, de acordo co artigo 5
do Regulamento (CE) n.o 753/2002:
a) Os productos transportados entre dúas ou máis
instalacións dunha mesma empresa situadas na mesma
provincia ou en provincias limítrofes.
b) As cantidades de mosto de uva e de viño inferiores ou iguais a 30 litros por partida e non destinados
á venda.
c) As cantidades de mosto de uva e de viño destinadas ó consumo familiar do productor e dos seus
empregados.
Artigo 6. Identificación do contido dos recipientes para
o almacenamento dos productos vitivinícolas.
1. De acordo co disposto no artigo 10.5 do Regulamento (CE) n.o 753/2002, nos envases para o almacenamento dos productos recollidos no artigo 1.2 deste
real decreto deberán estar marcados, de forma indeleble,
a súa identificación e o seu volume nominal. Así mesmo,
figurará neles a respectiva denominación dos productos
de acordo co sinalado no anexo I do Regulamento (CE)
n.o 1493/99, co fin de lles permitir ós organismos encargados do control unha rápida identificación de seu contido con axuda dos rexistros ou documentos que os substitúan. No caso de que o depósito conteña un VCPRD
ou un viño con indicación xeográfica, farase consta-lo
nome xeográfico correspondente.
2. Non obstante, para os envases dun volume nominal de 600 litros ou menos, enchidos co mesmo producto
e almacenados xuntos no mesmo lote, poderase substituí-la marcaxe dos envases pola do lote na súa totalidade, sempre que o dito lote estea claramente identificado e separado dos demais.
Artigo 7. Mencións relativas a unha explotación agrícola da que provén o producto.
1. En aplicación dos artigos 13.1.a), 15.2 e 39.1.a)
do Regulamento (CE) n.o 753/2002, as mencións relativas a unha ou a máis persoas que participasen no circuíto comercial dos productos recollidos neste real
decreto só poderán incluír termos que aludan a unha
explotación agrícola, coa condición de que o producto
en cuestión proceda exclusivamente de uvas colleitadas
en viñas que pertenzan a esa explotación vitícola, ou
á explotación da persoa descrita mediante un deses termos, e sempre que a vinificación tivese lugar na dita
explotación.
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2. Para os productos orixinarios de explotacións vitícolas sinaladas no punto anterior poderanse utiliza-las
mencións que figuran no anexo I.
3. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos para as mencións que figuran no anexo I. Ademais, poderán regular outras mencións relativas a este
artigo, as cales lle serán comunicadas ó Ministerio de
Agricultura, Pesca e Alimentación para os efectos do
cumprimento da normativa comunitaria e da súa incorporación ó citado anexo.
Artigo 8. Mencións relativas á cor.
1. En aplicación dos artigos 13.1.c), 17 e 39.1.c)
do Regulamento (CE) n.o 753/2002, establécense no
anexo II as condicións de utilización dalgunhas mencións
relativas a unha cor particular.
2. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos para as mencións que figuran no anexo II.
Ademais poderán regular outras mencións relativas a
este artigo, as cales lle serán comunicadas ó Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación para os efectos
do cumprimento da normativa comunitaria e da súa
incorporación ó citado anexo.
Artigo 9. Mencións relativas ó tipo de producto.
1. Seguindo o disposto na letra B.1.a), segundo
guión, do anexo VII do Regulamento (CE)
n.o 1493/1999, poderanse emprega-las mencións que
se recollen no anexo III.
2. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos complementarios para as mencións que figuran no anexo III. Ademais poderán regular outras mencións relativas a este artigo, as cales serán comunicadas
ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para
os efectos do cumprimento da normativa comunitaria
e da súa incorporación ó citado anexo.
CAPÍTULO III
Normas aplicables a mostos, mostos parcialmente
fermentados, mostos concentrados, viño novo aínda
en fermentación e viño de uva sobremadura
Artigo 10. Mencións relativas ó contido en azucres.
En cumprimento do artigo 13.1.b) do Regulamento
(CE) n.o 753/2002, na etiquetaxe de mostos parcialmente fermentados, viño novo aínda en fermentación
e viño de uva sobremadura, a indicación do tipo de producto determinado polo contido en azucre realizarase
mediante o emprego dunha das mencións que se sinalan
e definen no punto 1 do artigo 16 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002.
CAPÍTULO IV
Normas aplicables ós viños con indicación xeográfica
e VCPRD
Artigo 11. Viños con indicación xeográfica.
1. En aplicación dos artigos 14.1 e 38.3 do Regulamento (CE) n.o 753/2002, poderanse establecer, de
acordo coas disposicións específicas que se aproben
polas administracións competentes, indicacións xeográficas, ademais de para os viños de mesa, para os viños
de uva sobremadura, para os viños de licor e para os
viños de agulla.
2. A mención tradicional específica á que se refiren
os citados artigos será «viño da terra».
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3. A dita mención figurará inmediatamente próxima,
nos viños con dereito a ela, á indicación xeográfica que
se vai empregar.
Artigo 12. Mencións relativas ó modo de obtención
ou ós métodos de elaboración de certos productos
vitivinícolas con indicación xeográfica.
1. En aplicación dos artigos 14.3.d), 22, 39.2.d) e
45.2 do Regulamento (CE) n.o 753/2002, no anexo IV
establécense as mencións relativas ó modo de obtención
ou ós métodos de elaboración, para os viños de uva
sobremadura, viños de mesa, viños de licor e viños de
agulla, designados cunha indicación xeográfica, e para
os VCPRD (incluídos os VACPRD e os VLCPRD).
2. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos complementarios para as mencións que figuran no anexo IV. Ademais poderán regular outras mencións relativas a este artigo, as cales lle serán comunicadas ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para os efectos do cumprimento da normativa
comunitaria e da súa incorporación ó citado anexo.
Artigo 13. Condicións de utilización do nome dunha
empresa que participase no circuíto comercial.
1. En aplicación dos artigos 14.3.f), 25 e 39.2.f)
do Regulamento (CE) n.o 753/2002, as administracións
competentes establecerán os requisitos que regulen o
emprego do nome dunha empresa (incluída unha explotación vitícola onde se obtivese o producto) que participase no circuíto comercial dos viños de uva sobremadura, viños de mesa, viños de licor e viños de agulla,
designados cunha indicación xeográfica, e dos VCPRD
(incluídos os VACPRD e os VLCPRD), coa condición de
que estes contribúan a consolida-lo seu prestixio.
2. As administracións competentes comunicaranlle
ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación as
actuacións desenvolvidas de acordo con este artigo para
os efectos do cumprimento da normativa comunitaria
e da súa incorporación ó anexo V.
Artigo 14. Mencións que mostren que o embotellamento se levou a cabo na explotación, por unha agrupación de explotacións ou nunha empresa situada
na rexión de producción.
1. En aplicación dos artigos 14.3.g), 26 e 39.2.g)
do Regulamento (CE) n.o 753/2002, no anexo VI establécense as mencións relativas a que o embotellamento
do viño se levou a cabo na explotación, por unha agrupación de explotacións, nunha empresa situada na rexión
de producción ou, para algúns VCPRD, nas súas inmediacións; para os viños de uva sobremadura, viños de
mesa, viños de licor e viños de agulla, designados cunha
indicación xeográfica, e para os VCPRD (incluídos os
VACPRD e os VLCPRD).
2. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos para as mencións que figuran no anexo VI.
Ademais poderán regular outras mencións relativas a
este artigo, as cales lle serán comunicadas ó Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación para os efectos
do cumprimento da normativa comunitaria e da súa
incorporación ó citado anexo.
CAPÍTULO V
Normas específicas aplicables ós viños de calidade
producidos en rexións determinadas
Artigo 15. Indicación obrigatoria do ano da colleita xunto con mencións tradicionais.
De acordo co artigo 27 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002, será obrigatoria a indicación do ano da
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colleita na etiquetaxe dos VCPRD acompañando as
seguintes mencións tradicionais complementarias:
«Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva».
Artigo 16. Mencións tradicionais.
1. As mencións específicas tradicionais que para
España se inclúen no artigo 29 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002 indicaranse nas etiquetas con caracteres
cunhas dimensións que non superen aqueles que se refiren á rexión determinada.
2. As mencións tradicionais complementarias
«Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» indicaranse en
caracteres de tamaño igual ou inferior ó dos utilizados
para a indicación da rexión determinada.
Artigo 17. Unidades xeográficas maiores que unha
rexión determinada.
1. En aplicación do artigo 32 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002, as administracións competentes poderán
autoriza-lo emprego, para os VCPRD (incluídos os
VACPRD e VLCPRD) do nome dunha determinada unidade xeográfica maior que a correspondente rexión
determinada, con vistas a precisa-la localización desta.
2. O nome da unidade xeográfica maior que a rexión
determinada deberá incluír esta última na súa totalidade.
3. Entenderase por unidade xeográfica unha comarca, illa, provincia ou comunidade autónoma.
4. Esta indicación figurará na etiqueta do correspondente VCPRD cun tamaño de letra igual ou inferior
ó da rexión determinada.
5. As administracións competentes comunicaranlle
ó Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación as
actuacións desenvolvidas de acordo con este artigo, para
os efectos do cumprimento da normativa comunitaria
e da súa incorporación ó anexo VII.
Artigo 18. Embotellamento na rexión determinada.
1. En aplicación do artigo 33.1 do Regulamento (CE)
n.o 753/2002, só se poderá indicar que un VCPRD (incluídos VACPRD e VLCPRD) se embotellou na rexión
determinada mediante as mencións que figuren no
anexo VIII.
2. As administracións competentes poderán sinalar
requisitos para as mencións que figuran no anexo VIII.
Ademais poderán regular outras mencións relativas a
este artigo, as cales lle serán comunicadas ó Ministerio
de Agricultura, Pesca e Alimentación para os efectos
do cumprimento da normativa comunitaria e da súa
incorporación ó citado anexo.
CAPÍTULO VI
Normas aplicables só a viños de licor, de agulla
e de agulla gasificados
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CAPÍTULO VII
Normas aplicables só a viños espumosos
Artigo 20. Indicación do nome de variedades.
1. En aplicación da alínea E.2 do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 1493/99, admítese nos viños espumosos a indicación do nome dunha variedade de vide
se alomenos o 85 por cento do producto se obtivese
a partir de uvas procedentes da variedade de que se
trate, con excepción dos productos contidos no licor
de tiraxe ou no licor de expedición, e se esta variedade
fose determinante do carácter do producto de que se
trate.
2. En aplicación da alínea E.2 do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 1493/99, admítese nos viños espumosos a indicación de dúas ou tres variedades de vide
sempre e cando tódalas uvas a partir das cales se obtivese o producto procedan desas variedades, coa excepción dos productos contidos nos licores de tiraxe e de
expedición, e a mestura desas dúas ou tres variedades
sexa determinante para lle dar carácter ó producto en
cuestión.
Disposición adicional única. Colaboración entre administracións.
As comunidades autónomas deberanlle facilitar ó
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación información sobre tódalas accións normativas que realicen
en desenvolvemento deste real decreto, a través da aprobación de condicións adicionais de utilización das mencións recollidas nos anexos ou da aprobación de novas
mencións correspondentes a algunhas das indicacións
que neles se prevexan, co fin de que o dito departamento
poida cumpri-las obrigas impostas pola normativa comunitaria.
Disposición transitoria única. Réxime transitorio para
a utilización de productos e etiquetas que cumpran
a normativa preexistente.
Os productos ós que se refire o artigo 1 deste real
decreto, postos en circulación antes da súa entrada en
vigor, que cumprisen a normativa preexistente, poderán
ser comercializados ata o esgotamento das existencias.
As etiquetas e os envases que conteñan mencións
impresas conforme a normativa vixente antes da entrada
en vigor deste real decreto poderán ser utilizados ata
o 1 de febreiro de 2004.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.
Queda derrogada a Orde do 11 de decembro de
1986, pola que se establecen normas complementarias
ós regulamentos (CEE) n.o 355/1979, 997/1981 e
3309/1985 en materia de designación e presentación
de productos vitivinícolas.

Artigo 19. Mencións relativas ó tipo de producto.

Disposición derradeira primeira. Título competencial.

En cumprimento do artigo 39.1.b) do Regulamento
(CE) n.o 753/2002, na etiquetaxe dos viños de licor,
viños de agulla (incluídos VACPRD) e viños de agulla
gasificados, a indicación dunha mención relativa ó tipo
de producto determinado polo contido en azucre realizarase mediante o emprego dunha das mencións que
se sinalan e definen no punto 1 do artigo 16 do Regulamento (CE) n.o 753/2002. Como excepción, os
VLCPRD ateranse ó disposto nos seus respectivos regulamentos.

Este real decreto promúlgase ó abeiro do previsto
no artigo 149.1.13.a da Constitución, que lle atribúe ó
Estado a competencia exclusiva sobre bases e coordinación da planificación xeral da actividade económica.
Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento.
Facúltase o ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación para que, no ámbito das súas competencias, dicte
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cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e a aplicación deste real decreto.
En particular, facúltase para actualiza-los anexos, co
fin de incluí-las mencións ou, se é o caso, as condicións
de uso adicionais daquelas, autorizadas tanto polas
comunidades autónomas como, no caso dos viños con
indicación xeográfica pluricomunitarios e VCPRD pluricomunitarios, polo propio ministerio.
Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, o 5 de setembro de 2003.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Agricultura, Pesca
e Alimentación,
MIGUEL ARIAS CAÑETE

ANEXO I
Para os productos orixinarios de explotacións vitícolas
sinaladas no artigo 7, poderanse utiliza-las mencións
seguintes:
«Colleita propia».
«Obtido na explotación vitícola».
«Colleitado na propiedade».
«Procedente de viñedos propios».
ANEXO II
Mencións relativas a unha cor particular (artigo 8):
«Branco», aplicable a viños que procedan de uvas
de variedades brancas.
«Rosado», aplicable ós viños que procedan alomenos
nun 25% de uvas de variedades tintas.
«Clarete», aplicable ós viños que procedan alomenos
nun 25% de uvas de variedades tintas.
«Tinto», aplicable ós viños que procedan alomenos
nun 50% de uvas de variedades tintas.
ANEXO III
Condicións de utilización das seguintes mencións
relativas ó tipo de producto (artigo 9):
«Xove», aplicable a viños obtidos na mesma campaña
vitivinícola na que se etiquetan.
«Novo», aplicable a viños obtidos na mesma campaña
vitivinícola na que se etiquetan.
«Afroitado», aplicable a viños con marcado aroma de
froita.
ANEXO IV
Condicións de utilización das seguintes mencións
relativas ó modo de obtención ou ós métodos de elaboración de certos productos vitivinícolas con indicación
xeográfica (artigo 12):
«Maceración carbónica», aplicable ós viños no proceso de fermentación dos cales se seguiu o dito método.
«Dry», aplicable ós VLCPRD cun contido en azucres
non superior a 45 gr/l e que cumpran os requisitos establecidos nos seus respectivos regulamentos.
«Pale dry», aplicable ós VLCPRD cun contido en azucres inferior a 45 gr/l e que cumpran os requisitos establecidos nos seus respectivos regulamentos.
«Pale Cream», aplicable ós VLCPRD cun contido en
azucres inferior a 115 gr/l e que cumpran os requisitos
establecidos nos seus respectivos regulamentos.
«Mistela», aplicable ós VLCPRD ós que se refire o
punto 14.B.a), cuarto guión, do anexo I do Regulamento
(CE) n.o 1493/1999.
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«Naturalmente doce», aplicable ós viños con indicación xeográfica de uva sobremadura e ós VCPRD, elaborados sen aumento artificial da súa graduación e co
alcohol procedente na súa totalidade da fermentación,
cun grao alcohólico natural superior a 15% vol. e un
grao alcohólico volumétrico adquirido non inferior a 13%
vol.
«Vendima tardía», aplicable ós viños con indicación
xeográfica de uva sobremadura e ós VCPRD cun grao
alcohólico natural superior a 15% vol. e un grao alcohólico volumétrico adquirido non inferior a 13% vol.
«Vendima seleccionada», aplicable ós viños ós que
se refire o artigo 12, para os que a elección da uva
utilizada na súa elaboración se realizou seguindo criterios
ou normas especiais.
«Barrica»: cando se empregue ou se faga referencia
a este termo, deberase indicar nas informacións relativas
ó viño en cuestión o período de tempo, en meses ou
anos, que permaneceu en tales recipientes de madeira,
cunha capacidade máxima que deberá ser de 600 litros.
Non obstante o anterior, poderase utiliza-la indicación
«Fermentado en barrica» sempre que a fermentación
do viño tivese lugar nos recipientes citados, sen que
sexa preciso indicar neste caso o período de tempo de
permanencia.
«Carballo»: cando se empregue ou se faga referencia
a este termo, deberase indicar nas informacións relativas
ó viño en cuestión o período de tempo, en meses ou
anos, que permaneceu en recipientes de madeira desa
especie, cunha capacidade máxima que deberá ser de
600 litros.
ANEXO V
Condicións de utilización do nome dunha empresa
que participase no circuíto comercial (artigo 13).
ANEXO VI
Para os productos (viños de uva sobremadura, viños
de mesa, viños de licor e viños de agulla, designados
cunha indicación xeográfica, e para os VCPRD, incluídos
os VACPRD e os VLCPRD) dos que se levase o embotellamento conforme os requisitos sinalados no artigo 14, poderanse utiliza-las mencións seguintes:
«Embotellamento na propiedade».
«Embotellamento na explotación agraria».
«Embotellado polo colleiteiro».
«Embotellamento polo productor».
«Embotellamento pola cooperativa».
«Embotellado na zona de producción».
ANEXO VII
Unidades xeográficas maiores que unha rexión determinada (artigo 17):
«Tenerife»: para as denominacións de orixe «Abona»,
«Valle de Güímar», «Valle de La Orotava», «Tacoronte-Acentejo» e «Ycoden-Daute-Isora» (Comunidade Autónoma de Canarias).
«Mallorca»: para as denominacións de orixe «Binissalem-Mallorca» e «Pla i Llevant» (Comunidade Autónoma das Illes Balears).
ANEXO VIII
Para indicar que o embotellamento dun VCPRD (incluídos os VACPRD e VLCPRD) se produciu na rexión
determinada, só se poderá utilizar algunha das seguintes
mencións (artigo 18):
«Embotellado na rexión de producción».
«Embotellado na rexión determinada».
«Embotellado en orixe».

