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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 19 juli 2016
Sammanfattning


Diskussion om en delegerad akt om införande av auktoriserade
produktionsprocesser för tillverkare av aromatiserade viner.



Diskussion om arbetsdokument med en delegerad akt och en
genomförande akt som återskapar (EG) nr 436/2009 och del III och IV i
(EG) nr 555/2008. En förenkling för Sverige är att det inte krävs
vinföljedokument för produkter som enbart transporteras inom landet.



Diskussion om ändringarna i vägledningen rörande nationella
stödprogram.



Kommissionen informerade medlemsländerna om att det inte är tillåtet
enligt EU:s vinförordningar att använda flytande jäst eller jäst upplöst i
vatten vid produktion av vin i EU.

Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Expertgruppen
1.1 Produktionsprocesser för aromatiserade vinprodukter
Förslaget hänvisar till OIV:s resolution 439-2012 som beskriver allmänt
rekommenderade tillverkningsmetoder. EU:s regler om produktionsprocesser
finns i artikel 4 i (EU) nr 251/2014 där det hänvisas till bilagorna I och II i den
förordningen. Regler om tillsatser för aromatiserade vinprodukter finns i Rådets
förordning (EG) nr 1333/2008 om tillsatser. Regler om aromer finns i (EG) nr
1334/2008. Förslaget anger att produktionsprocesserna för aromatiserat vin är de
i bilaga II i (EU) nr 251/2014 samt de som anges i det här förslaget.
Kommissionen gick igenom mindre ändringar som gjorts sedan förra mötet. Ett
medlemsland var för att tillåta fermentering men inte användning av sackaros.
Kommissionen svarade att tillsättning av socker redan är reglerat. Kommissionen
svarade på en fråga från ett medlemsland att glögg redan är reglerat i grund
akten. När det gäller spritdrycker så är aven det redan reglerat i 251/2014 där det
anges att alkohol kan tillsättas (men inte spritdrycker). De produkter som
lagligen kan sättas på marknaden idag kan även produceras i fortsättningen. Ett
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medlemsland ville inte ha restriktioner om sötning. Vidare hänvisade
kommissionen till OIV-resolutionen som tillåter användning av sackaros.
1.2 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Vid det här mötet fortsätter diskussionerna om ett utkast till delegerad akt som
omarbetar förordning 436/2009 och relevanta bestämmelser i kapitel III och IV i
förordning 555/2008.
Kommissionen informerade om bedrägerier, den legala grunden finns i (EG) nr
882/2004. Den nya vinregleringen täcks av kontrollförordningen i detta fall och
när det gäller alla produkter kommer de att omfattas av kontrollreglerna för
bedrägerier. Det nya systemet introducerades 2015 och upplyste om att det kan
användas för icke-överensstämmelser från september.
Kommissionen redogjorde för vissa ändringar av definitionerna i början på
förordningen. Vidare förklarade kommissionen att det inte krävs
vinföljedokument för produkter som enbart transporteras inom landet när det
gäller medlemsländer som omfattas av artikel 145.1 i (EU) nr 1308/2013, vilket
är en förenkling för Sverige. Ett medlemsland frågade om detta enbart gäller
transporter under 100 liter, kommissionen svarade att det inte är avsikten. Två
medlemsländer reserverade sig mot förenklingen.
Kommissionen fortsatte med ändringar i artikel 11 där dokument som får
användas listas. För icke-alkoholhaltiga druvprodukter kommer EMCS-systemet
att kunna användas frivilligt. För små vinproducenter som exporterar vin
möjliggörs att medlemsländerna sätter upp system i enlighet med artikel 11.2 och
11.3. antalet dokument har härmed reducerats till två istället för fem men med
möjligheter till nationella system.
Ett medlemsland var tacksam för att referensen till MVV-kod tagits bort. Ett
annat medlemsland frågade om elektroniska dokument blir obligatoriska och
upplyste om att det blir svårt för små länder att sätta upp nya system.
Kommissionen förklarade att regeln täcker två alternativ. Följedokumentet
nationellt kan vara ett nationellt dokument som kan vara ett administrativt- eller
handelsdokument och kontrolleras av nationella vinexportörer. För exportören
måste däremot en kod finnas. Till Kina t.ex. kan producenten inte självcertifiera
om man inte använder MVV-numret. MVV-numret delas ut av de kompetenta
vinmyndigheterna och kan ersätta ARC-nummer.
Kommissionen ville inte lätta på kraven på obligatorisk dokumentation utom för
vinäger och druvjuice.
1.3 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades på mötet.
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Kommittén
1.1 Marknadssituationen för vin
Punkten diskuterades inte.
1.2 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Vid det här mötet fortsätter diskussionerna om ett utkast till genomförande akt
som omarbetar förordning 436/2009 och relevanta bestämmelser i kapitel III och
IV i förordning 555/2008.
Kommissionen förklarade att det inte var några ändringar i kapitel 1-3. En
mindre ändring i kapitel 4. I kapitel 5 om register kommer möjligen artikel 38 att
flyttas över till den delegerade akten. I artikel 18 regleras anteckningar som ska
göras i registren. Reglerna är desamma som tidigare, men KOM frågade sig om
de är nödvändiga. När det gäller notifieringar, register och följedokument
eftersträvar kommissionen ett enhetligt system genom att ISAMM kommer att
användas.
1.3 Nationella stödprogram
Kommissionen informerade om att två nya förordningar om stödprogram har
publicerats, (EU) nr 1140/2016 och (EU) nr 1142/2016.
Kommissionen presenterade ändringar i vägledningen för nationella
stödprogram.
1.4 Övriga frågor
Ett medlemsland hade en fråga om vinexport till Kenya där man kräver vissa
analyser före import av vin. Kommissionen svarade att de informerat Kenya om
gränsen för torrextrakt och att det inte finns något gränsvärde för detta i EU.
Kina och Kenya har infört ett sådant gränsvärde för att kunna upptäcka dåliga
viner. När det gäller krav från Kina om hälsocertifikat kommer detta att börja
tillämpas i oktober 2017.
KOM informerade om att det inte är tillåtet enligt EU:s vinförordningar att
använda flytande jäst eller jäst upplöst i vatten i vinproduktion i EU.

3(3)

