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Information från expertgruppen och
kommittén för vin – 26 april 2016
Sammanfattning


Information från Codexmöte i Kina om tillsatser i vin. Kommissionen verkar för
att Codex ska använda sig av OIV:s gränsvärden för tillsatser även i fall då det
inte föreligger någon risk för hälsan, men Codex har inte sett något behov av
gränsvärde alls i dessa fall.



Diskussion om arbetsdokument för en delegerad akt som återskapar (re-cast)
(EG) nr 436/2009 och del III och IV i (EG) nr 555/2008.



När det gäller kombinerade nomenklaturen kommer en sexsiffrig kod att införas
för baginbox med samma layout som för bulkviner. Prosecco, Cava, PDO Sicilia
och PDO Piedmont har lagts till. Det kommer att hållas möte om detta 31 maj.



Extrainsatt punkt med diskussion om en delegerad akt med ytterligare
krisåtgärder för producenter av frukt och grönt.



Marknadssituationen – vinproduktionen är högre än tidigare år.



Diskussion om arbetsdokument för en genomförande akt som återskapar (re-cast)
(EG) nr 436/2009 och del III och IV i (EG) nr 555/2008.



Information om notifieringar rörande vinplantering.

Expertgruppen
Alla punkter på expertgruppen faller under Livsmedelsverkets ansvarsområde.
1.1 Rapport från Codex-mötet om livsmedelstillsatser
Codex diskuterar en lista på tillsatser i vin, särskilt frågan om GMP har varit
omdiskuterad. EU vill ha lägre gränser för användning av vissa tillsatser jämfört med
andra codexmedlemmar.
Kommissionen informerade om Codexmötet i Kina där 15 medlemsstater var
representerade, men endast Frankrike och Spanien hade skickat särskilda
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representanter. Det blev svårt att koordinera då och få en EU-position, menade
kommissionen, eftersom representanterna inte var kunniga om vin.
Frågan om vilka tillsatser som kan användas om man vill ha en gräns även där det inte
finns någon effekt på hälsan har diskuterats. Codex vill inte ha någon gräns om det inte
har effekt på hälsan, vilket man ofta vill ha i vintillverkning. EU vill verka för att
tillsatser inte förändrar vin och det har man erkänt i Codex. Nästa år vill kommissionen
få igenom att tillsatser ska vara förenliga med OIV-gränsvärden. Codexkommittén
kunde tolerera GMP (God tillverkningssed)-gräns men med fotnot att flera
medlemsstater anser att GMP är ok om tillsatsen är konsistent med OIV-gränsvärden.
Andra delegationer (USA) vill inte referera till OIV eller liknande. Nu kommer en
elektronisk arbetsgrupp ledas av EU och där ska man undersöka hur arbetet ska gå
vidare - med eller utan GMP. EU kommer att inbjuda medlemsstaterna att ta kontakt
och delta i denna elektroniska arbetsgrupp och att delta aktivt på Codexmötet i Kina
nästa år. Kommissionen kommer att tillsammans med AUS ta fram ett dokument
rörande olika vägar att gå framåt i denna kommitté.
En medlemsstat föreslog att alla länder som är med i EU skulle få ett utskick. En
medlemsstat höll med om att diskussionen är väldigt viktig och att man kommer
överens om en EU-ståndpunkt. EU bör inte åka iväg utan riktigt mandat från
medlemsstaterna i EU. Hur ser kommissionen på medlemsstaternas arbete i den
elektroniska arbetsgruppen?
Kommissionen påpekade att det är Codexmedlemmar som blir inbjudna till den
elektroniska arbetsgruppen. Det var svårt att enas under koordinationen på plats. Det
fanns ett behov av att gå vidare men det fanns inte rätt personer runt bordet för att
kunna koordinera och föra diskussionen framåt. Möjligen behövs ett möte i Bryssel,
kanske i rådet där vinexperterna är med och inte bara de som är experter under grupper
i DG Santé.
1.2 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Kommissionen påminde om att diskussionerna startade redan i juli förra året. Det här
dokumentet ger en generell överblick på vad kommissionen vill uppnå.
Definitionen på vinodlare har ändrats till den som har en area plantera med vin. Det
betyder den som har dispositionsrätten för marken som är planterad med vin, en
flexibel lösning som medger att marken inte behöver vara planterad varje år.
Samma definition på area planterad med vin som i artikel 75 i (EG) nr 555/2008. Man
vill också att detta ska innebära en enhetlig syn på vad som räknas som ett övergivet
område vilket är 8 år om ett område röjts och inte återplanterats och det kommer då
inte längre att finnas kvar i registret över vingårdar eller återplanteringsrätter.
Definitionen på stockholder; den som är involverad i vinaffärer.
Bilaga III om vinodlarens identitet, ska vara kompatibel med vinregistret.
Slutdatum för conversion 31 december 2020.
Kommissionen avser att förenkla genom att ta bort kravet på obligatoriska
skördedeklarationer, men produktions- och lagerdeklarationer kommer att behållas.
Medlemsstaterna kan själva bestämma om de vill ha krav på skördedeklarationer för
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nationellt bruk. Kommissionen vill att definitionerna i artikel 2 ska gälla för alla
vinregler; producent och liten producent. Det är skillnad mellan de som tillverkar vin
och de som även processar vin till mousserande vin eller vinprodukter. Liten producent
är den som producerar under 1000 hl per år. Definitionen på retailer står kvar och är de
som säljer direkt till konsument i små kvantiteter.
En medlemsstat var nöjda med förslagets generella definition på producent. Det kanske
även behövs mer klargörande definition rörande tappare.
En medlemsstat om att definitionerna är länkade till vinregistret - man förmodade att
definitionerna även täcker medlemsstater som inte har något vinregister. När det gäller
definitionen på producent så är detta redan definierat i märkningsreglerna för vin och
det är den som producerar mousserande vin. Det är viktigt att man har samma
definition och att termen producent kan användas för de som tillverkar mousserande
vin. Det bör klargöras om det finns olikheter mellan definitionerna här jämfört med de
som finns i grundläggande märkningsregler.
En medlemsstat om en enhetlig EU-definition på vinareal, tyckte åtta år var lång tid
dock och flera vinproducerande medlemsstater instämde. En medlemsstat var positiv
till att man tar fram gemensamma definitioner, men varför två definitioner på
producent? Detsamma rörande vinareal och artikel 66 i (EU) nr 1308/2012.
Kommissionen kunde tänka sig att sänka tiden till fem år. Rörande frågan om det
gäller även de medlemsstater som inte har vinregister, nej det gäller i princip bara för
denna förordning men de delar som handlar om följedokument och liknande gäller
även medlemsstater som inte har vinregister.
1.3 Övriga frågor
Extrainsatt punkt med diskussion om en delegerad akt med ytterligare krisåtgärder för
producenter av frukt och grönt.
KOM har tillämpat krisåtgärder för frukt och grönsaker ända sedan Ryssland
stoppade importen i augusti 2014. De nu gällande åtgärderna löper ut vid
halvårsskiftet, och KOM har för avsikt att förlänga dem.
De förlängda åtgärderna kommer att vara utformade i stort sett som idag. En
viktig skillnad är att mindre kvantiteter än tidigare kommer att omfattas. KOM
förklarade detta med att marknaden haft god tid på sig att hitta andra marknader
för sina produkter.
Till skillnad från de landspecifika kvoterna så ändras inte de generella kvoterna,
utan alla länder kommer precis som idag att få möjligheten att hantera 3 000 ton
inom krisåtgärderna.
KOM trodde inte att förslaget skulle göra det nödvändigt att ta pengar från
krisreserven.
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De flesta länderna stödde KOM:s förslag, med olika typer av förbehåll. Några
betonade att krisåtgärderna inte fick bli permanenta, medan andra ville få mer
pengar eller stöd till fler produkter.

Kommittén
1. Vin
1.1 Marknadssituationen för vin
KOM gick igenom siffrorna för vinproduktion under 2015-16 totalt 173 000 miljoner
hl vilket är högre än tidigare år. KOM gick därefter igenom ett dokument med
handelsstatistik som finns på deras anslagstavla.
När det gäller den kombinerade nomenklaturen kommer en sexsiffrig kod att införas
för baginbox med samma layout som för bulkviner – det blir ingen skillnad i färg
längre för detta. Prosecco, Cava, PDO Sicilia och PDO Piedmont har lagts till. Det
kommer att hållas möte om detta 31 maj.
Vinproduktionen är bland den högsta de senaste åren, men priserna verkar hålla i sig
och en ny trend kan skönjas. Vidare är det många producenter som frågar efter nya
vinplanteringsrätter.
1.2 Nationella stödprogram
KOM svarade på skriftligen insända frågor och en vägledning för nationella
stödprogram diskuterades.
1.3 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Man vill göra en gällande version av alla ändringar av de aktuella förordningarna och
dela upp i rätt sorts förordning innan man gör eventuella andra förändringar.
När det gäller on the spot checks har KOM initialt satt en siffra på 10 %.
Två medlemsstater välkomnade kontroll baserad på riskanalys. Övriga
vinproducerande medlemsstater kommenterade också förslaget.
1.4 Notifiering om auktoriserade vinplanteringar
KOM presenterade information om vinarealer i EU. Det har skett en minskning de
senare åren men nu har det planat ut något. För de 13 medlemsstater som ska använda
systemet med vinplantering har arealerna minskat under första året med 0,7 %.
KOM presenterade kartor som visade var vinplanteringen ökar eller minskar. De flesta
medlemsstater har valt en ökning av vinodlingsarealen med 1 %. En del medlemsstater
hade restriktioner rörande var vinodlingen får ske.
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1.5 Förenkling av kommunikationen mellan MS
Livsmedelsverket var inte närvarande under denna punkt.
1.6 Övriga frågor
Livsmedelsverket var inte närvarande under denna punkt.

