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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 16 maj 2019
Sammanfattning
Expertgruppen
 Den delegerade akten som ersätter (EG) nr 606/2009 har granskats av EP och
Rådet och kommer att tillsammans med genomförandeakten att publiceras de
närmaste veckorna.
Kommittén
 Röstning om skydd av namnet ’La Jaraba’, ’Vallegarcía’, båda SUB. Förslagen
antogs vid röstning.
 Röstning om ändring av specifikationerna för ’Los Cerillos’, ’Nizza’,’Barbera
d’Asti’ och ’Costers del Segre’, samtliga SUB. Förslagen antogs vid röstning.
 Marknadssituationen diskuterades och vissa medlemsstater var oroliga över
sjunkande priser och stagnation på marknaden för vanliga viner.
 Kommissionen ska publicera listor över pågående ändringar av
produktspecifikationer från 11 medlemsstater.
 Resultaten av ”Utvärdering av GJP- åtgärderna för vinsektorn”.
 Utgiftsnivån i nationella stödprogram.
 Initiativ om ”Transparens på marknaden”
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.

Expertgruppen
1. Lägesrapport om omarbetad version av förordning 606/2009
Kommissionen informerade om att den delegerade akten som ersätter (EG) nr
606/2009 har granskats av EP och Rådet och kommer att tillsammans med
genomförandeakten att publiceras de närmaste veckorna. Detta innebär att samtliga
tillämpningsförordningar till (EU) nr 1308/2013 om vin nu är färdiga efter tio års
arbete.
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Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
Vin
1.1 Förslag till genomförandeförordning om skydd i enlighet med artikel
99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’La Jaramba’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.2 Förslag till genomförandeförordning om skydd i enlighet med artikel
99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’Vallegarcia’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.3 Förslag till genomförandeförordning om skydd i enlighet med artikel
99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’Los Cerillos’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.4 Förslag till genomförandeförordning om skydd i enlighet med artikel
99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’Nizza’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.5 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Barbera d’Asti’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.6 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Costers del Serge’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
1.7 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’(Playies Paikou’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
2. Övriga vinfrågor
2.1 Marknadssituationen
Kommissionen redovisade siffror på skörden i EU med 190 mHl vinmust, vilket är den
högsta skörden efter reformen. En ökning med ca 15 %. Den totala volymen på
marknaden har dock inte ökat så mycket eftersom förra årets skörd var så låg.
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2.2 Ändringar av produktspecifikationer för vin med SUB/SGB efter
ikraftträdandet av delegerade- och genomförandeakter
Kommissionen förklarade rörande genomförande av de nya akterna som började
tillämpas den 14 januari i år, där medlemsstaterna måste skicka in listor på aktuella
ändringar, att kommissionen kommer att publicera listor på pågående ändringar från 11
medlemsstater. Därefter kommer dessa pågående standardändringar att föras in i eAmbrosia. Det är den senaste ändringen som kommer att publiceras.
2.3 Utvärdering av CAP åtgärder tillämpliga på vinsektorn
Företaget Agro-synergi har på uppdrag av kommissionen utvärderat vinsektorn för
åren 2013-2018 avseende nationella stödprogram, vinplantering, märkning,
oenologiska metoder, druvsorter kvalitetssystem och SUB/SGB. Företagets
utvärdering har grundat sig på information från 10 regioner i sju medlemsstater, varav
vissa hela medlemsstater. Även 2000 vinkonsumenter har tillfrågats.
3. Övriga frågor
3.1 Nationella stödprogram
Kommissionen presenterade siffror om nationella stödprogram och påpekade att
utnyttjandet är dåligt. Budgeten är på 1.1. biljoner €, varav 42 miljoner € går till
säljfrämjande. Siffrorna i år visar på en lägre utnyttjandegrad än tidigare år hittills. Det
finns en nedåtgående trend när det gäller budgeterade utgifter i programmen. Tre
medlemsstater påpekade att utnyttjandet alltid är lägre den här tiden på året. En
medlemsstat påpekade däremot att de har problem med att göra av med alla
stödpengar, de har redan omstrukturerat det mesta.
3.2 Marknadstransparens
Kommissionen framförde att det har föreslagits att inte liksom för F&G ha ett
prisrapporteringssystem. För vin behövs ett annat uppdaterat prisrapporteringssystem.
Det måste finnas prisrapportering för flaskor och för GI. Nuvarande
prisrapporteringssystem visar inte hela bilden. Det kommer att bli ett ”wine
observatory”. Inte enbart priser på ett ställe i kedjan kommer att rapporteras utan
priserna från flera punkter. Kommissionen vill se var i kedjan värde läggs till. Detta är
en viktig fråga för nya vinobservatoriet.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 17 juli.
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