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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 24 maj 2018
Sammanfattning
Expertgruppen
 Slutlig diskussion om förslaget till delegerad akt rörande kategorier av
vinprodukter, vintillverkningsmetoder m.m.
Kommittén
 Marknadssituationen presenterades. Priserna på vinmust är nu väldigt höga på
grund av den låga skörden.
 Genomförandeakten rörande oenologiska metoder diskuterades kortfattat.
 Vinlistorna ska uppdateras.
Röstning
 Skydd av namnet ’Cairanne’ (SUB) och ändring av specifikation för ’HautMontravel’) (SUB) antogs vid röstning.
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Röstning om ett förslag till genomförandeförordning för skydd under
artikel 99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’Cairanne’
Ansökan avser skydd av namnet ’Cairanne’ i enlighet med den produktspecifikation
som publicerades i EUT C 8 11.1.2018, s. 5.
Förslaget antogs vid röstning.
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1.2 Röstning om ett förslag till genomförandeförordning med
godkännande av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad
geografisk beteckning (’Haut-Montravel’ (SUB))
Ansökan avser ändringar i produktspecifikationen för (’Haut-Montravel’) (SUB) som
publicerades i EUT C 4, 6.1.2018, s. 7.
Förslaget antogs vid röstning.
2. Marknadssituationen
Marknadssituationen för vin
Kommissionen pekade på faktorer som påverkar prissättning och marknad. Priserna på
EU vinmust nu är extremt höga, ibland upp till 50-70% högre än motsvarande tid förra
året. Det beror på den låga produktionen förra året. Exporten är i linje med förra årets
export, likaså importen. När det gäller konsumtionen, informationen är osäker men det
verkar som att den ökar. Inkomsten för odlare, producenter och handlare verkar inte ha
påverkats negativt, kanske på grund av att det finns stora lager. I år verkar inga tidiga
skador ha uppkommit till följd av hagel eller frost så man kan vänta sig en högre skörd
detta år.
3. Övriga frågor
3.1 Presentation av en omarbetad version av förordning 606/2009
Det nu utskickade dokumentet kommer artikeln om EU:s analysmetoder tas bort om
man även tar bort den enda EU-analysmetod som finns i dagsläget. Kravet att
berikning för att höja alkoholhalten med 0,5 % vol vid dålig väderlek, nu ska notifieras
istället för att godkännas av kommissionen, medlemsstaterna kan själva godkänna
detta. Kommissionen påpekade att det inte är många ändringar.
En medlemsstat hade problem med artikel 2 och menade att det inte är korrekt. Det
behövs en tydlig hänvisning till OIV:s kompendium och vill behålla referensen i
bilagan.
3.2 Uppdatering av listor
Kommissionen menade att listorna inte reflekteras korrekt på hemsidan. Vissa listor
behövs inte enligt lagstiftningen medan en del listor som krävs enligt förordningarna
saknas. ISAMM-systemet och listorna måste uppdateras. Medlemsstaterna kan granska
listorna innan kommissionen börjar uppdateringen.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 25 juli.
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