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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

3017

Decret 8/2013, de 15 de febrer, pel qual es deroga el Decret 54/2003, de 16 de maig, pel qual es
regula la utilització de la menció “Vi de la terra Eivissa” en la designació de vins de taula produïts a
Eivissa

El Decret 54/2003, de 16 de maig, pel qual es regula la utilització de la menció “Vi de la terra Eivissa” en la designació de vins de taula
produïts a Eivissa, s’aprovà en el marc del Reglament (CE) 1493/1999 del Consell, de 17 de maig, pel qual s’establia l’organització comuna
del mercat vitícola.
El Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 de octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i
s’estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), va crear una nova
organització comuna de mercats agrícoles. Posteriorment es va emprendre també una reforma en el sector vitivinícola amb l’aprovació del
Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008, pel qual s’estableix l’organització comuna del mercat vitivinícola.
El Reglament (CE) 491/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, va suposar una important modificació del Reglament (CE) 1234/2007 del
Consell, de 22 d’octubre de 2007, perquè incorporà tot el sector vitivinícola a l’organització comuna de mercats única, procés iniciat amb el
Reglament (CE) 479/2008 del Consell, de 29 d’abril de 2008. El Reglament (CE) 607/2009 de la Comissió, de 14 de juliol de 2009, va
establir determinades disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 479/2008 pel que fa a les denominacions d’origen i indicacions
geogràfiques protegides, als termes tradicionals, a l’etiquetatge i a la presentació de determinats productes vitivinícoles. El Reglament
d’execució (UE) 670/2011 de la Comissió, de 12 de juliol de 2011, modifica aquest Reglament i conclou la reforma legislativa en matèria
vitivinícola.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/24/809963

L’article 118 vicies del Reglament (CE) 1234/2007 estableix que perdran la protecció les denominacions de vins respecte de les quals no es
presenti l’expedient tècnic i les decisions nacionals d’aprovació al més tard el dia 31 de desembre de 2011.
Així, per tal de conservar la indicació geogràfica protegida per als vins “Eivissa/Ibiza”, correspongué redactar un plec de condicions segons
indica l’article 118 quater del Reglament (CE) 1234/2007 i presentar-lo abans del dia 31 de desembre de 2011, cosa que es va fer el 17
d’octubre de 2011.
Atès que la reglamentació que s’ha d’adaptar es va aprovar per decret —el Decret 54/2003, de 16 de maig, pel qual es regula la utilització de
la menció “Vi de la terra Eivissa” en la designació de vins de taula produïts a Eivissa—, d’acord amb el principi de jerarquia normativa,
correspon derogar-la mitjançant un decret i publicar el nou plec de condicions d’acord amb la normativa comunitària.
L’article 30.43 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la
Comunitat Autònoma té la competència exclusiva en matèria de denominacions d’origen i altres indicacions de procedència relatives als
productes de la comunitat autònoma, títol competencial que legitima l’aprovació d’aquesta norma atès el que estableix l’article 58.1 de
l’Estatut.
Mitjançant el Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, es va determinar la composició del Govern i es va establir
l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest procés es va completar mitjançant l’aprovació del
Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, una vegada consultats els sectors afectats, vist el dictamen del
Consell Econòmic i Social, d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 15 de febrer de
2013,
DECRET
Article únic
Es deroga el Decret 54/2003, de 16 de maig, pel qual es regula la utilització de la menció “Vi de la terra Eivissa” en la designació de vins de
taula produïts a Eivissa.
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Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de febrer de 2013
El president
José Ramón Bauzá Díaz

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/24/809963

El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Gabriel Company Bauzá
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