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Bei ce vrei, dar stii ce bei? Denumirile de origine si indicatiile geografice în
domeniul vinurilor (II)

Denumirile de origine si indicatiile geografice reprezinta o adevarata carte de vizita a produselor pentru
consumatorii din era globalizata, întrucât aceștia se confrunta cu o diversitate de vinuri din multiple zone
ale lumii.
Daca într-o prima parte a analizei noastre dedicate denumirilor de origine si indicatiilor geografice ne-am
concentrat atentia asupra întelegerii notiunilor de denumire de origine si indicatie geografica si a asezarii acestora
într-un context juridic, în aceasta a doua parte vom face un scurt popas asupra scopului pentru care au aparut si au
fost reglementate aceste descrieri geografice în materia vinurilor. Ulterior, ne vom îndrepta atentia catre conditiile
în care pot fi utilizate denumirile de origine si indicatiile geografice de catre producatori si cum anume se reflecta
acestea în ambalarea si etichetarea unui vin.
Citește aici prima parte a acestui articol

Care este scopul denumirilor de origine și al indicațiilor geografice?
Denumirile de origine și indicațiile geografice sunt expresia juridica și comerciala a legaturii vinurilor cu aria
geografica din care provin.
Pe de o parte, în materie de vinuri, poate mai mult decât în cazul oricaror alte produse alimentare, relația cu
teritoriul unde au fost create este esențiala pentru caracteristicile și calitațile produsului final. În materie de vin,
este fundamental terroir-ul, care reprezinta nu doar o zona geografica delimitata, cu anumite particularitați
pentru agricultura, ci ansamblul caracteristicilor regiunii respective, de natura sa influențeze vinurile produse
acolo, precum clima, compoziția solului, poziția geografica (la șes, pe culmea unui deal, la malul marii etc.),
inclusiv tradiția (exprimata prin obiceiurile și metodele de vinificație, soiurile de struguri cultivate cu predilecție,
tipurile de cupaje/asamblaje practicate etc.).
Daca luam ca exemplu regiunea Dragașani, care este protejata ca DOC, putem vorbi despre un terroir propice
cultivarii viței-de-vie și producerii vinului, având în vedere climatul temperat continental, cantitatea suficienta de
precipitații, influența echilibrata a râului Olt din apropiere, conținutul bogat în argila și calcar al solului, tradițiile
viticole. Mai mult, producatorii de vin care își desfașoara activitatea într-o regiune geografica din cadrul DOC
Dragașani vor fi influențați nu doar de caracteristicile terroir-ului de Dragașani, ci și de cele ale terroir-ului
corespunzator arealului limitat unde își cultiva strugurii, unde își îmbuteliaza vinul etc. Chiar și o simpla parcela
plantata cu vița-de-vie poate da naștere unor vinuri unice, în anumite condiții.
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Terroir-ul, exprimat prin DO și IG, concretizeaza cel mai bine diversitatea vinurilor existente pe piața.
Pe de alta parte, consacrarea juridica, prin intermediul DO și IG, a legaturii dintre vinuri și teritoriul de unde
provin, reprezinta cel mai important mijloc de control al calitații acestora.
Așa cum am vazut, aceste denumiri geografice reprezinta o adevarata carte de vizita a produselor pentru
consumatorii din era globalizata, întrucât aceștia se confrunta cu o diversitate de vinuri din multiple zone ale lumii.
În cazul multora dintre vinuri, au intervenit mai mulți actori și mai multe zone geografice în procesul de producție
(spre ex. strugurii provin dintr-o țara, know-how-ul aplicat în procesele oenologice este originar dintr-o alta tara,
producția propriu-zisa a vinului are loc într-o regiune, iar îmbutelierea în alta regiune). În astfel de cazuri, calitatea
finala a vinurilor rezultate poate fi greu de controlat, ținând seama de întreruperea continuitații procesului de
producție și de factori precum transportul materiilor prime, modalitatea de depozitare a acestora, locul unde are loc
procesul de vinificare propriu-zis, respectarea normelor de siguranța și igiena cu ocazia îmbutelierii etc.
În aceste condiții, DO și IG asigura coerența procesului de producție, cu alte cuvinte, trasabilitatea vinului.
Astfel, un producator de vinuri cu DO/IG este în masura sa dovedeasca ”drumul vinului de la strugure la pahar”,
ținând seama ca proveniența strugurilor, producția propriu-zisa a vinului și îmbutelierea acestuia au loc pe un
teritoriu bine identificat, într-un mediu de productie caracterizat prin coerenta, traditie si stabilitate, care
surprinde an de an prin interactiunea inedita dintre factorii geografici, climatici si umani.
Pe de alta parte, DO și IG reprezinta veritabile drepturi de proprietate industriala, prin care pot fi identificate vinuri
cu un standard de calitate ridicat, provenind din anumite regiuni geografice, care le confera anumite proprietati de
care se pot bucura consumatorii. DO și IG certifica, de fapt, personalitatea vinurilor și diferențierea lor de vinurile
varietale, dar mai ales de vinurile simple, fara origine și fara trecut.
Prin consacrarea juridica a DO si IG, se asigura nu numai o informare corecta si completa a consumatorului
despre vinurile pe care le alege, dar si o protectie juridica sporita a producatorilor care depun eforturi în
obtinerea si comercializarea unui vin de înalta calitate.
Astfel, producatorii de vinuri cu DO si IG sunt protejati împotriva oricarei utilizari comerciale directe sau indirecte
a denumirii protejate respective, fie de catre produse similare, dar care nu sunt conforme cu caietul de sarcini
pentru denumirea protejata, fie de catre produse diferite, dar care urmaresc sa exploateze reputatia unei denumiri
protejate. În esenta, legiuitorul protejeaza denumirile de origine si indicatiile geografice împotriva oricarei practici
de natura sa induca în eroare consumatorul cu privire la adevarata origine a produsului.
În cursul anului 2017, autoritatile franceze au descoperit falsificarea unei cantitati uriase de vin sub denumirile de
origine protejata Côtes du Rhône si Châteauneuf-du-Pape. În prezent, se desfasoara investigatii penale
împotriva unuia dintre cei mai cunoscuti distribuitori de vinuri din Franta, iar asociatiile de producatori din
regiunile Côtes du Rhône si Châteauneuf-du-Pape au formulat o actiune civila comuna împotriva acestuia
pentru comercializarea ilegala a aproximativ 66,5 milioane de sticle de vin sub denumirile de origine protejata
Côtes du Rhône, respectiv Châteauneuf-du-Pape, cu consecinta afectarii imaginii celor doua regiuni. Din datele
publicate pâna în prezent, 15% din vânzarile anuale de vin sub denumirea Côtes du Rhône, din perioada
2013–2016, au fost falsificate Sursa:
http://harpers.co.uk/news/fullstory.php/aid/23249/C_F4tes_du_Rh_F4ne_scam_sold_66_million_bottles_of_fake
_wine.html
Pe plan national, Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice confera o protectie ridicata
producatorilor de vin cu indicatie geografica înregistrata. Astfel, legea prevede în mod clar ca persoanele
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autorizate de OSIM sa utilizeze o indicatie geografica pentru vinuri sau pentru produse spirtoase pot sa interzica
folosirea acestei indicatii de catre orice alta persoana pentru vinuri sau pentru produse spirtoase care nu sunt
originare din locul sugerat de indicatia geografica respectiva, chiar în cazurile în care originea adevarata a
produsului este mentionata expres, ori în cazurile în care indicatia geografica este utilizata în traducere sau este
însotita de expresii, cum sunt: de genul, de tipul si altele asemenea. Punerea în circulatie a produselor, care poarta
indicatii geografice, care indica sau sugereaza ca produsul în cauza este originar dintr-o regiune geografica, alta
decât locul adevarat de origine, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

În plus, acelasi act normativ instituie o serie de reguli privind protectia provizorie a producatorilor de vin cu
indicatie geografica înregistrata, prin obligarea la încetarea provizorie a utilizarii indicatiei geografice si prin
luarea masurilor necesare pentru conservarea probelor.
Pe lânga protectia oferita consumatorilor si producatorilor de vin, reglementarea DO si IG contribuie la
dezvoltarea economica a unor regiuni rurale defavorizate sau mult prea putin exploatate fata de potentialul pe care
îl pot oferi. Într-adevar, producerea unui vin cu DO sau IG contribuie, pe de-o parte, la cresterea numarului de
locuri de munca si, implicit, la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca, într-o anumita regiune rurala, iar,
pe de alta parte, contribuie la dezvoltarea turistica a zonelor rurale, prin programele de vizitare a cramelor si de
degustare a vinurilor.
De altfel, DO si IG reprezinta instrumente utile de promovare a valorilor culturale dintr-o anumita tara.
Nu în ultimul rând, reglementarea DO si IG impune producatorilor de vin respectarea cu strictete a unor standarde
înalte de calitate a strugurilor si a procesului de productie si, pe cale de consecinta, denumirile de origine si
indicatiile geografice joaca un rol foarte important în cresterea competitivitatii pe piata vitivinicola.
Privind în ansamblu, raionul de vinuri e plin de produse din toate colțurile lumii. Iar diversitatea vinurilor oferite
consumatorilor este cu siguranța în creștere. Putem spune ca bem ce vrem, în condițiile unei libertați de alegere
atât de extinse. Dar știm oare ce bem? Sa nu uitam ca putem raspunde mai ușor la aceasta întrebare, daca
înțelegem funcțiile și garanțiile aferente denumirilor de origine și indicațiilor geografice în materia vinurilor.

Cine și cum poate utiliza o denumire de origine sau o indicație geografica?
Pentru fiecare DO sau IG, asociatiile de producatori reprezentative din regiunea viticola corespunzatoare
întocmesc un caiet de sarcini în care sunt descrise în detaliu conditiile în care se produce vinul cu respectiva
denumire de origine sau indicatie geografica. Fiecare caiet de sarcini este aprobat de O.N.V.P.V. si este publicat pe
site-ul acestui oficiu, pentru a fi accesibil oricarei persoane interesate.
Asadar, DO și IG nu sunt accesibile oricarui producator de vin, ci doar acelora care îndeplinesc condițiile cerute de
lege, concretizate în caietele de sarcini, în ceea ce privește legatura vinurilor produse cu teritoriul din care provin
(struguri, producție și îmbuteliere dintr-un areal geografic; calitați intrinseci produsului ce deriva din arealul
geografic respectiv etc.).
Respectarea acestor cerințe se concretizeaza prin obținerea diverselor autorizații și certificari de la autoritațile în
domeniu.
Astfel, potrivit Legii nr. 164/2015 și H.G. nr. 512/2016, orice producator de vin care își desfașoara activitatea
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în arealul geografic delimitat poate utiliza o denumire de origine sau o indicație geografica înregistrate deja, daca
îndeplineste urmatoarele conditii:
• obtine anual o autorizatie pentru plantatia producatoare de struguri destinati obtinerii de vinuri cu denumire de
origine controlata sau indicatie geografica
• obtine anual o autorizatie de producator de vin sub denumirea de origine sau sub indicatia geografica în cauza
și
• obține anual un certificat de atestare a dreptului de comercializare, pentru lotul de vin aprobat în cadrul
comisiilor de degustare.
Fiecare dintre aceste autorizatii se obtine în urma efectuarii unui control de catre O.N.V.P.V. si în urma achitarii
taxelor aferente, stabilite prin ordin al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Denumirile de origine și indicațiile geografice pot fi utilizate de orice operator economic care comercializeaza un
vin produs în conformitate cu caietul de sarcini corespunzator.
Subliniem, însa, ca dreptul de a utiliza o denumire de origine sau o indicatie geografica nu este un simplu drept, ci
si o obligatie.Producatorii și operatorii economici care produc și comercializeaza vinuri îndreptațite sa poarte o
denumire de origine controlata sau o indicație geografica au dreptul, dar și obligația de a utiliza o astfel de
descriere geografica. Printr-o asemenea masura, se asigura eficacitatea DO și IG în promovarea producatorilor de
vin care respecta standardele legale, dar si informarea riguroasa a consumatorilor.
Cât timp poate fi utilizata o indicatie geografica? În aceasta materie, nu trebuie facuta confuzia între durata de
protecție a indicatiei geografice în sine si durata dreptului de utilizare a indicatiei geografice.
Potrivit reglementarii nationale si europene, odata înregistrata, indicatia geografica este protejata pe o durata
nelimitata de timp.
În ceea ce priveste, însa,durata dreptului de utilizare a indicatiilor geografice, se constata o diferenta între
reglementarea cuprinsa în regulamentul european si legea viei si a vinului, pe de-o parte, respectiv legea marcilor
si a indicatiilor geografice, pe de alta parte. Potrivit primelor reglementari, dreptul de a utiliza o indicatie
geografica se acorda printr-un certificat de atestare eliberat anual, la cerere, pentru fiecare lot de vin destinat
comercializarii, numai dupa verificarea îndeplinirii conditiilor de comercializare sub indicatia geografica
protejata. Potrivit celei de-a doua reglementari, dreptul de a utiliza o indicatie geografica se acorda pentru o
perioada de zece ani, întocmai ca si în cazul marcilor, fara nicio prevedere suplimentara referitoare la existenta
vreunui control periodic al îndeplinirii cerintelor de calitate. Întrucât face parte din reglementarile speciale în
domeniul vinurilor, consideram ca cerința certificarii anuale a dreptului de utilizare a unei indicatii geografice
pentru fiecare lot de vin trebuie îndeplinita cu prioritate.
Controlul calitatii vinurilor cu denumire de origine sau indicatie geografica se realizeaza de autoritatea specializata
în domeniu, Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.).
În cazul în care, în urma unui control ulterior acordarii autorizatiilor, se constata ca un producator nu respecta
prevederile caietului de sarcini, se dispune anularea dreptului de utilizare a DO sau IG, iar daca producția a fost
lansata pe piața, produsele vor fi retrase.
Așadar, dreptul de utilizare a unei DO ori IG se câștiga greu, dar se poate pierde foarte ușor. Aceasta situație este
însa justificata de nevoia de pastra standarde obiective în clasificarea vinurilor, asigurându-le și consumatorilor
suficiente garantii si informații pentru a alege în cunoștința de cauza ce vin își vor turna în pahar.
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Cerințele impuse producatorilor de vin, care beneficiaza de DO sau IG, nu se opresc însa aici. Exista o serie de alte
condiții de care aceștia trebuie sa țina cont, în special în ceea ce privește ambalarea și etichetarea acestor categorii
de vinuri.

Cum trebuie sa fie ambalat vinul și ce trebuie sa conțina eticheta unui vin?
Se spune ca eticheta și ambalajul unui vin apropie consumatorul de un producator de vin individual, mai mult
decât în cazul oricarui alt produs. Într-adevar, un consumator atent, aflat în fața raionului de vinuri, va putea afla
multe informații importante despre acestea, doar citind etichetele lor și studiind modul în care sunt ambalate.
În primul rând, cât privește ambalarea vinurilor, comercializarea vinurilor cu DO sau IG se face în mod
obligatoriu în forma îmbuteliata. Prin forma îmbuteliata se înțelege orice ambalaj utilizat pe piața internaționala
pentru aceste produse, așadar inclusiv ambalajul de tip „bag in box”, esențial fiind ca vinul cu DO sau IG sa nu fie
comercializat vrac, ceea ce poate fi de înteles, data fiind necesitatea protejarii calitatilor sale.
În al doilea rând, la etichetarea unui vin se utilizeaza indicații obligatorii și indicatii facultative. Etichetarea
unui vin este reglementata atât la nivel national, cât si la nivel european. Legislatia nationala, însa, cuprinde și o
serie de mentiuni obligatorii care nu sunt prevazute în legislatia europeana.
Potrivit legii nationale, printre indicațiile obligatorii, regasim:

Dintre indicațiile facultative, enumeram:

În plus, în prezent, întrucât una din marile provocari ale actorilor din piața vinului este aceea de a familiariza
consumatorul cu vinurile cu DO și IG, s-a impus obligația pentru orice producator de vinuri cu DO și IG sa
marcheze buteliile ce conțin vin cu un însemn de certificare a originii și autenticitații, de tip holograma, pus la
dispoziția sa de catre O.N.V.P.V. Acest însemn garanteaza consumatorului proveniența vinului și respectarea
cerințelor prevazute în caietul de sarcini.
Iata, așadar, multitudinea de cerințe pe care trebuie sa le îndeplineasca un producator de vin, daca dorește ca
produsele sale sa fie certificate cu DO ori IG. În condițiile în care cea mai mare cantitate de vin vândut pe piața
este vrac, piața vinurilor cu preț mediu și mare fiind mult mai mica, rigorile la care sunt supuși producatorii de
vinuri cu DO ori IG pot parea uneori excesive în raport cu beneficiile.
Niciun scop înalt nu poate fi, însa, atins fara eforturi pe masura. Sa degustam, așadar, cu atenție sporita, vinurile pe
care le turnam în pahar!
Nota: Acesta este al doilea dintr-o serie de articole ce vor analiza aspectele juridice si comerciale legate de
indicatiile geografice si denumirile de origine în materia vinurilor.

Citește și
► Bei ce vrei, dar știi ce bei? Denumirile de origine (DO) si indicatiile geografice (IG) în domeniul
vinurilor (partea I)

page 5 / 5

