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ERRIOXA JATORRI DEITURA KALIFIKATUAREN  
KONTSEILU ARAUTZAILEA

4/2021 ofizio zirkularra. Mahats bilketa garaian muztio eta ardo garraioan bete beharreko arauak

Kontseilu Arautzailea laginak hartzen ari da kanpainako ardoen kalifikazioa egiaztatzeko 
hartziduraren ondoren eta hartziduraren lekuan, “Errioxa” jatorri-deitura kalifikatua izateko es-
kubideak dituzten Ardoak Kalifikatzeko Arauetan ezarritakoaren arabera. Ondorioz, operadoreek 
ezin izango dute 2021eko urteko muztioa edo ardoa lekualdatu, harik eta uztaren adierazpena 
egin eta kalifikazioa egiaztatzearen emaitza lortu arte.

Hala ere, Kontseilu Arautzaileak, kontuan hartuta ardo zuriak eta gorriak egitearen ezaugarri 
bereziak eta teknologia zehatz eta definitu batek bertan duen eragina, zeinak modu erabakiga-
rrian eragin baitezake ardo horien kalitatean, baimena eman dezake soilik muztio zuriak eta 
gorriak lekualdatzeko baldin eta kalitatea hobetzeko justifikazio teknikoa badago eta upategi 
hartzaileak bitarteko tekniko egokiak baditu.

Horretarako, idatziz eskatu beharko da lekualdatzeko baimena eta horren justifikazio tekni-
koa, eta nahitaezkoa izango da baimenaren kopia bat eramatea garraioa egiten duen ibilgailuan.

Baimen hori ardo zuriak eta gorriak egiteko baino ez da emango. Jatorrizko upategitik kon-
trolatuko dira, eta helmugako upategian Kontseilu Arautzailearen kalifikazioa egiaztatzearen 
baldintza pean egongo dira. Muztio zuria ardo zuriak egiteko bakarrik erabili ahal izango da, 
eta muztio gorria, berriz, ardo gorriak egiteko.

Kontseilu Arautzaileko Ikuskatzaileen Zerbitzu Gaituak neurri egokiak ezarriko ditu lekualdatze 
horiek hobeto kontrolatzeko eta zaintzeko; neurri horiek dagokion baimenean adieraziko dira.

Erositako muztioetatik lortutako ardoei gutxieneko lerma hauek kenduko zaizkie, erosleak 
jasango dituenak:

• Muztio hondar garbituentzako ehuneko 1eko lerma.

• Hondar garbitu gabeko muztioentzako ehuneko 4ko lerma.

Upategi bidaltzaileari dagokion ardo babestutik deskontatuko zaio, egindako mahatsen 
arabera, saldutako ardoari dagokion kopurua, hau da, erretiratutako kopurua ken ehuneko 1 
edo 4, muztioa, hondar garbitua edo gabea den kontuan hartuta.

Bi alderdiek, saltzaileak eta erosleak, eroslearentzat lerma handiagoak adosten dituztenean, 
Kontseilu Arautzaileak adostutako ehunekoak aplikatuko ditu, eta Kontseilu Arautzaileari jaki-
narazi beharko dio, lekualdaketa eskaerarekin batera.

Horri buruzko edozein zalantza argitzeko, Kontseilu Arautzaileko Ikuskatzaileen Zerbitzu 
Gaitura jo dezakezue, 941 500 400 telefonora deituz.

Hau jakinarazten dizugu, dagozkion ondorioak izan ditzan.

Logroño, 2021eko abuztuaren 20a

Kontrol Organoko zuzendaria
PABLO FRANCO SARRIA
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