
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego dokumentu, o którym 
mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, 

oraz odesłania do publikacji specyfikacji produktu objętego nazwą w sektorze wina

[Picpoul de Pinet (ChNP)]

(2017/C 253/05)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustana
wiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) 
nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 97 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Francja złożyła wniosek o objęcie ochroną nazwy „Picpoul de Pinet” zgodnie z częścią II tytuł II rozdział I sekcja 2 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2) Do 2013 r. nazwa „Languedoc Picpoul-de-Pinet” była objęta ochroną przewidzianą w art. 51 i 54 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1493/1999 (2) oraz art. 28 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 (3). W 2013 r. rozporządze
niem wykonawczym Komisji (UE) nr 172/2013 (4) nazwę „Languedoc Picpoul-de-Pinet” usunięto z rejestru chro
nionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

(3) Zgodnie z art. 97 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Komisja rozpatrzyła wspomniany wniosek i stwier
dziła, że spełniono warunki określone w art. 93–96 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, a także w art. 97 ust. 1 
oraz art. 100, 101 i 102 tego rozporządzenia. Mimo że nazwa „Picpoul de Pinet” zawiera określenie „picpoul”, 
które jest nazwą odmiany winorośli, stwierdzono, że nazwa ta była tradycyjnie stosowana na terytorium przed
miotowego państwa członkowskiego, zatem opracowano nowy wniosek o rejestrację w następstwie usunięcia 
poprzedniej nazwy „Languedoc Picpoul-de-Pinet” z rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych ozna
czeń geograficznych. W związku z tym nazwa „Picpoul de Pinet” stanowi nazwę pochodzenia w rozumieniu 
art. 93 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Ewentualna rejestracja nazwy pochodzenia „Picpoul de Pinet”, 
o którą złożono wniosek, nie wykluczy stosowania nazwy odmiany winorośli „picpoul” na etykietach win wytwo
rzonych z winogron odmiany „picpoul”, ale wyprodukowanych bez zachowania zgodności ze specyfikacją „Picpoul 
de Pinet”, o ile nie są spełnione warunki określone w art. 100 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(4) Aby umożliwić składanie oświadczeń o sprzeciwie zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, należy 
zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jednolity dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 1 
lit. d) tego rozporządzenia, oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dokonanej w toku wstępnej krajo
wej procedury rozpatrywania wniosku o ochronę nazwy „Picpoul de Pinet”,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

W załączniku do niniejszej decyzji znajduje się jednolity dokument, o którym mowa w art. 94 ust. 1 lit. d) rozporzą
dzenia (UE) nr 1308/2013, oraz odesłanie do publikacji specyfikacji produktu dla nazwy „Picpoul de Pinet” (ChNP).

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
(2) Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1493/1999  z  dnia  17  maja  1999  r.  w  sprawie  wspólnej  organizacji  rynku  wina  (Dz.U.  L  179 

z 14.7.1999, s. 1).
(3) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  753/2002 z  dnia  29 kwietnia  2002 r.  ustanawiające  niektóre  zasady stosowania  rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu,  oznaczania,  prezentacji  i  ochrony niektórych produktów sektora wina (Dz.U.  L 118 
z 4.5.2002, s. 1).

(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 172/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie usunięcia niektórych istniejących nazw 
win z rejestru przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 55 z 27.2.2013, s. 20).
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Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ochrony nazwy, o której 
mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, przysługuje w ciągu dwóch miesięcy od daty opublikowania niniej
szej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Phil HOGAN

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

JEDNOLITY DOKUMENT

„PICPOUL DE PINET”

PDO-FR-N1672

Data złożenia wniosku: 6.1.2014

1. Nazwa, która ma być zarejestrowana

Picpoul de Pinet

2. Rodzaj oznaczenia geograficznego

ChNP – chroniona nazwa pochodzenia

3. Kategorie produktów winiarskich

1. Wino

4. Opis wina (win)

Picpoul de Pinet

Kontrolowana nazwa pochodzenia „Picpoul de Pinet” jest zastrzeżona dla białych wytrawnych win niemusujących.

Naturalna objętościowa zawartość alkoholu w tych winach wynosi co najmniej 12 %.

Zawartość cukrów fermentacyjnych w winach gotowych do wprowadzenia na rynek jest równa lub niższa niż 3 g/l.

Wytwarzanie produktu objętego nazwą „Picpoul de Pinet” ogranicza się wyłącznie do białego wina pozyskiwanego 
z jednej odmiany Piquepoul Blanc.

Wino jest błyszczące, ma kolor jasnozłoty, a w młodym winie widoczne są zielonkawe odcienie. Charakteryzuje się 
delikatnym i eleganckim bukietem, najczęściej kwiatowym (lipa, głóg) i owocowym z nutami owoców cytrusowych 
(grejpfrut, cytryna) i szczyptą mineralności.

Smak jest subtelnie harmonijny i świeży, wyczuwa się w nim charakterystyczną cierpką, kwaskową nutę, co wyróżnia 
to wino spośród innych białych win regionu.

5. Praktyki winiarskie

a) Podstawowe praktyki enologiczne

P r ak t yk i  en ol ogi cz n e

Szczególne praktyki enologiczne

Wykorzystywanie kawałków drewna jest zabronione.

Wykorzystywanie węgla drzewnego do zastosowań enologicznych, samego lub w mieszankach stosowanych 
w preparatach, jest zabronione.

Wina wytwarza się poprzez bezpośrednie tłoczenie ze wstępną maceracją całego zbioru lub bez niej z.

Uprzednia maceracja całych zbiorów przeprowadzana jest na chronionych zbiorach w atmosferze obojętnej.

Metoda uprawy

Minimalna gęstość sadzenia winorośli: 4 400 sadzonek na hektar.

Odległość między rzędami winorośli wynosi maksymalnie 2,25 m.

Każda roślina ma do dyspozycji maksymalnie 2,25 m2 powierzchni.

Krzewy winorośli muszą być podparte.

b) Maksymalne zbiory

66 hl/ha

6. Wyznaczony obszar

Zbiór winogron, produkcja wina i jego dojrzewanie odbywają się na obszarze następujących gmin w departamencie 
Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Montagnac, Pinet, Pomerols.
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7. Główne odmiany winorośli do produkcji wina

Piquepoul blanc B

8. Opis związku(-ów)

Obszar geograficzny znajduje się nad brzegami jeziora Thau, w pobliżu Morza Śródziemnego, po obu stronach „Via 
Domitia”, na terenie gmin Agde, Pézenas i Sète.

Formacje geologiczne i glebowe, pochodzące z kredy pliocenu, mają łagodną rzeźbę obniżającą się nieznacznie 
w kierunku jeziora i zazwyczaj nachylone są na północny zachód/południowy wschód. Winnice rozciągają się od 
brzegów jeziora po wysokość 100 metrów. Na płaskowyżu zajmują one cały teren, natomiast w północnej części 
wyznaczonego obszaru geograficznego przeplatają się z lasami sosnowymi i garigiem (suchoroślowym zbiorowi
skiem roślinności twardolistnej).

Poziom opadów na wyznaczonym obszarze jest niski, szczególnie latem. Średnia temperatur rocznych jest wysoka. 
Masy sąsiadujących wód odgrywają decydującą rolę w łagodzeniu różnic temperatur: bliskość morza i jeziora Thau 
powoduje zmniejszenie rocznych i dziennych amplitud temperatur, a morskie bryzy ograniczają wzrost temperatury 
w ciągu dnia w okresie letnim. Dla tego ciepłego środowiska morskiego charakterystyczna jest naturalna roślinność 
z występującymi tu kępami sosen i dębów bezszypułkowych lub dębów skalnych, które urozmaicają krajobraz.

Predyspozycje do uprawy winorośli na wyznaczonym obszarze geograficznym „Picpoul de Pinet” zostały już potwier
dzone przez świadectwa z czasów rzymskich, takie jak pozostałości „willi” gallo-rzymskich.

Ta winnica, położona w pobliżu starożytnych portów Agde i Sète, jest jedną z historycznych winnic wybrzeża Morza 
Śródziemnego. Pod nazwą „Vignoble de la Marine” lub „La Marine” była znana od czasów starożytnych ze swoich 
białych win.

Odmiana winorośli Piquepoul B, dobrze wrośnięta w swoją okolicę i którą w 1608 r. Olivier de SERRES wymienia 
pośród szlachetnych odmian wysokiej jakości pod nazwą „Pique-Poule blanc”, ma tę cechę, że jej grona łatwo oddzie
lają się od kiści, dlatego zrywa się je przy zastosowaniu zainstalowanych przy pniach „tac” do zbierania bardzo doj
rzałych gron. Zarządzeniem z dnia 11 grudnia 1945 r. sklasyfikowano „Piquepoul de Pinet” w kategorii „vins blancs 
du Languedoc” (wina białe z Langwedocji), a w dniu 26 listopada 1954 r. wina białe wyznaczonego obszaru geogra
ficznego uznano za objęte nazwą wina wysokiej jakości pochodzącego ze ściśle określonego obszaru (AOVDQS) 
„Picpoul de Pinet”. W 1960 r. projekt łączący 15 historycznych nazw win wysokiej jakości pochodzących ze ściśle 
określonego obszaru departamentów Hérault i Aude prowadzi do uznania nazwy wina wysokiej jakości pochodzą
cego ze ściśle określonego obszaru „Côteaux du Languedoc”, gdzie nazwa „Languedoc” stanowi nośnik wartości kul
turowych i historycznych tej wielowiekowej uprawy winorośli.

Producenci wina AOVDQS „Picpoul de Pinet” przystąpili do tego projektu w 1984 r. W ramach procedury uznawa
nia kontrolowanej nazwy pochodzenia „Coteaux du Languedoc” w 1985 r. utrzymano stosowanie nazwy „Picpoul de 
Pinet” z możliwością uzupełnienia kontrolowanej nazwy pochodzenia dodatkową nazwą geograficzną „Picpoul de 
Pinet” (wina białe produkowane wyłącznie z odmiany winorośli Piquepoul B).

Umiejętności w zakresie uprawy winorośli wyrażają się w wyborze lokalizacji winnicy, a mianowicie wykorzystywa
niu tylko działek o łagodnym nachyleniu i glebach z dobrymi stosunkami wodnymi, bez szczególnych przeszkód dla 
ukorzeniania się sadzonek.

Te umiejętności w zakresie uprawy winorośli wyrażają się również w zachowaniu tradycji w sposobie prowadzenia 
uprawy, przy faworyzowaniu w przypadku tej żywotnej i mało wydajnej odmiany krótkiego przycinania (w kształt 
kielicha lub w formie sznura Royat), kontroli produkcji przy umiarkowanej wydajności, gęstości sadzenia powyżej 
4 400 sadzonek na hektar oraz zbierania mocno dojrzałych winogron.

Wreszcie umiejętności w zakresie uprawy winorośli wyrażają się w rygorystycznych zasadach dotyczących transportu 
zbiorów, które pozwalają na zachowanie jakości tej odmiany o cienkiej skórce, oraz w przeprowadzaniu bezpośred
niego tłoczenia chronionych zbiorów w celu zachowania subtelności aromatu oraz równowagi smaków w winie.

Aby zachować różnorodność dziedzictwa tej sztandarowej dla wyznaczonego obszaru odmiany, producenci urucho
mili „bank klonów”, który służy jako podstawa wyboru wszelkiego materiału nasadzeniowego.

„Picpoul de Pinet” jest winem białym produkowanym wyłącznie z odmiany winorośli Piquepoul B, świetnie dostoso
wanej do środowiska naturalnego wyznaczonego obszaru geograficznego. Na obszarze tym występują niewielkie 
opady, ale gleby są tu głębokie i mają dobrą przepuszczalność, co przy wilgotnym powietrzu nadciągającym od 
strony morza sprzyja optymalnemu dojrzewaniu tej późnej odmiany, dzięki czemu otrzymuje się wyraziste aromaty 
kwiatowo-owocowe z nutami owoców cytrusowych i szczyptą mineralności oraz szczyptą kwasowości, które wyróż
niają „Picpoul de Pinet” spośród innych białych win regionu.
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Umiejętności winiarzy wyrażają się zarówno w wyborze lokalizacji winnicy, jak i w zachowaniu tradycji przy wybo
rze sposobu prowadzenia uprawy, faworyzując w przypadku tej żywotnej i mało wydajnej odmiany tradycyjne przy
cinanie i kontrolę produkcji, co pozwala na doprowadzanie winogron do właściwej dojrzałości.

Ponadto producenci zapewniają i utrzymują subtelność aromatu i równowagę smaków w winie, dokładając najwyż
szej staranności przy transporcie zbiorów i ich tłoczeniu.

9. Dodatkowe wymogi zasadnicze

Dodatkowe nazwy geograficzne

Podstawa prawna

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Na etykiecie wina objętego kontrolowaną nazwą pochodzenia można umieścić nazwę większej jednostki geograficz
nej: „Languedoc”. Wysokość ani szerokość czcionki, którą zapisano nazwę takiej większej jednostki geograficznej, nie 
może być większa niż połowa czcionki, którą zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Podstawa prawna

Prawodawstwo krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Przepisy dodatkowe dotyczące etykietowania

Opis wymogu

Wszelkie zapisy fakultatywne, których stosowanie, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, mogą regulować państwa 
członkowskie, są zapisane czcionką, której wysokość ani szerokość nie może być większa niż połowa czcionki, którą 
zapisano kontrolowaną nazwę pochodzenia.

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa

Podstawa prawna

Przepisy krajowe

Rodzaj wymogów dodatkowych

Odstępstwo dotyczące produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym

Opis wymogu

Obszar bezpośredniego sąsiedztwa, określony w odniesieniu do produkcji i dojrzewania wina, stanowi obszar nastę
pujących gmin: Agde i Marseillan.

Odesłanie do publikacji specyfikacji

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b0a39007-4c88-4090-8523-f19de64abead
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