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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 27 mars 2019
Sammanfattning
Expertgruppen
Ingen expertgrupp.
Kommittén
 Röstning om anpassning av (EG) nr 606/2009 om analysmetoder samt notifieringar
till kommissionen rörande berikning. Förslaget antogs.
 Röstning om skydd av namnet ’Cebreros’. Förslaget antogs.
 Röstning om ändrad specifikation för ’Piemonte’ (SUB), ’Tierra de Leon’ (SUB),
’Cataluna’/’Catalunya’ (SUB) och ’Graves supérieures’ (SUB). Förslagen antogs.
 Diskussion om marknadssituationen. Kommissionens uppgifter visar på en väldigt
hög vinskörd det här vinåret.
 Traditionella beteckningar för Kroatien ska föras in i EU-lagstiftningen.
 Nytt marknadsobservatorium för vin.
 Tillstånd för vinplanteringar som medlemsstaterna givit för 2019.
 Ändringar av produktspecifikationer för vin med SUB/SGB.
 Notifieringar till den årliga undersökningen om GI av World Intellectual Property
Organisation (WIPO).
 Studie om det ekonomiska värdet av EU:s kvalitetssystem, Geografiska
beteckningar (GI) och Garanterade traditionella specialiteter, (GTS).
 Utgiftsnivån i NSP halvårsvis.
 OIV-mötet i Paris 27 mars-6 april.
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.

Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Jordbruksverket

Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
Vin
1.1 Omarbetad version av förordning 606/2009 rörande analysmetoder
och notifieringar om berikning
Förslaget har diskuterats en längre tid och granskats slutligt av kommissionen.
Det innebär en förenkling som innebär att medlemsstaterna inte först måste ha ett
godkännande från kommissionen i form av en förordning, för att det ska tillåtas
ökad berikning vid dåliga väderförhållanden. Detta innebär att vinproducenterna
i ett tidigare skede kan få besked om att ökad berikning kan tillåtas.
Medlemsstaterna ska dock notifiera kommissionen rörande berikning och
väderförhållanden i landet. Förordningen innehåller även en särskild
analysmetod för vin, som inte är en sådan metod som är rekommenderad av OIV.
Kommissionen påminde om att i motsvarande delegerad akt har lagring i tunnor
tagits bort, dessutom har en justering införts rörande champagneflaskor.
Förslaget antogs vid röstning.
1.2 Förslag till genomförandeförordning om skydd i enlighet med artikel
99 i (EU) nr 1308/2013 av namnet ’Cebreros’ (SUB)
Kommissionen har granskat en ansökan om skydd av namnet ’Cebreros’ (SUB)
i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013. Kommissionen har
offentliggjort ansökan om skydd av namnet i Europeiska unionens officiella
tidning, enligt artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013. Ingen har invänt enligt
artikel 98 i förordning (EU) nr 1308/2013. Ändringen av specifikationen bör
därför godkännas i enlighet med artikel 99 i förordning (EU) nr 1308/2013.
Det geografiska området är kommuner i provinsen Avila. Vinerna kan vara vita,
rosé eller röda och druvsorterna är ALBILLO REAL och RED GARNACHA –
GIRONET.
Förslaget antogs vid röstning.
1.3 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Piemonte’ (SUB)
Italien har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för
namnet ’Piemonte’ i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr 1308/2013.
Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som
fastställs i artiklarna 93–96, artikel 97.1 och artiklarna 100, 101 och 102 i
förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.
Ändringarna rör huvudsakligen; nya typer av viner införs, kombination av
druvsorter, produktionsområde för druvorna, vinodlingsstandarder,
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vinframställningsstandarder, konsumtionsegenskaper, beskrivning och
presentation, förpackning
Förslaget antogs vid röstning.
1.4 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Leon’ (SUB)
Spanien har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för
namnet ’Tierra de Leon’ i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr
1308/2013.
Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som
fastställs i artiklarna 93–96, artikel 97.1 och artiklarna 100, 101 och 102 i
förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.
Ändringen består i att namnet på den skyddade ursprungsbeteckningen bör
ändras från ”Tierra de León” till ”León”. Ändringen måste göras på alla ställen i
specifikationen och i det sammanfattande dokumentet där namnet förekommer.
Namnet ”León”, som ska användas som ursprungsbeteckning, är kort och koncist
och kännetecknar det skyddade produktionsområdet. Det överensstämmer med
gränserna för alla kommuner och underdistrikt i området och gör det möjligt att
bevara det samband som finns mellan den skyddade produkten och de särskilda
förhållanden som kännetecknat den historiskt.
Förslaget antogs vid röstning.
1.5 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Cataluna’/’Catalunya’’ (SUB)
Spanien har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för
namnet ’Cataluna’/’Catalunya’ i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr
1308/2013.
Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som
fastställs i artiklarna 93–96, artikel 97.1 och artiklarna 100, 101 och 102 i
förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.
Ändringen består huvudsakligen i; utvidgning av produktionsområdet, lägre
syrahalt, ändringar av gränserna för alkoholhalten i produktkategorierna vin och
mousserande vin, införande av märkningsbeteckningen Xispejant, ökning av
fatkapaciteten, avskaffande av bestämmelser för planttäthet, högsta totala
alkoholhalt.
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1.6 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Graves supérieures’ (SUB)
Frankrike har lämnat in en ansökan om ändring av produktspecifikationen för
namnet ’Graves supérieures’ i enlighet med artikel 105 i förordning (EU) nr
1308/2013.
Kommissionen har granskat denna ansökan och konstaterat att de villkor som
fastställs i artiklarna 93–96, artikel 97.1 och artiklarna 100, 101 och 102 i
förordning (EU) nr 1308/2013 är uppfyllda.
Ändringen består huvudsakligen i ändring av: geografiskt område, avgränsat
odlingsområde, total alkoholhalt uttryckt i volymprocent, sambandet med det
geografiska ursprunget.
Förslaget antogs vid röstning.
2. Övriga vinfrågor
2.1 Marknadssituationen
Kommissionen redogjorde för att de slutliga produktdeklarationerna visar på en
skörd på 190 miljoner hektoliter.
Ungern och Luxemburg hade ökat sin produktion med 33 respektive 50 %.
Portugal, Bulgarien och Grekland hade lägre produktion än genomsnittet för de
senaste 5 åren. 2018-års skörd har varit lika stor som 2004-2005. Även PDOviner har ökat. Tidigare har PDO-produktionen varit stabil. Särskilt i Italien har
den ökat mycket. Lagren kommer att återhämta sig till normala nivåer efter förra
årets minskning. Inte all must vinifieras, en del blir druvmust eller koncentrerad
rektifierad druvmust eller spritdrycker. Exporten minskade något förra året men
produktionen var också låg då. Exporten till USA var stabil men den till Kina
och Ryssland minskade. Exporten var 11,6 biljoner € totalt. Importen var relativt
konstant. Australien stod för 23 % och Sydafrika för 23 % av importen. Den
mesta importen sker i bulk medan exporten huvudsakligen sker i flaska.
Kommissionen konstaterade att marknaden verkar vara i jämvikt i EU.
2.2 Kroatiens ansökningar om skydd av traditionella termer
Kommissionen förklarade att traditionella termer inte diskuterades i samband
med Kroatiens anslutningsakt 2013. Kroatien har ansökt om sex namn. Bosnien
Hercegovina har invänt mot att namnen skyddas för Kroatien. Kommissionen
vill kunna registrera namnen utan att det hindrar användning för Bosnien
Hercegovina. Namnen kommer att få användas under en övergångsperiod på fem
år även för Bosnien Hercegovina på vin i EU. På nästa möte kommer ett
dokument att diskuteras.
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2.3 Nytt marknadsobservatorium för vin
Kommissionen upplyste om att Kommissionären presenterade detta på
jordbruksmässan för en månad sedan och presenterade målen och verktygen för
marknadsobservatorier för jordbruksprodukter.
Det finns fyra observatorier än så länge, för mjölk sedan fem år, för kött och
nyligen för arable crops; socker och övrigt.
Målet är transparens för allmänheten samt för sektorn som helhet, informerade
val samt bevakning av kriser på marknaden, som Rysslandförbudet.
Observatoriet har ett ”economic board” bestående av experter som utsetts av
kommissionen. Det finns en särskild websida med dashboards med statistik över
produktion, priser, handel, samt rapporter, presentationer och mötesanteckningar.
Anledningen till att kommissionen beslutat att utöka antalet marknader för
observatorier angavs vara att vin utgör 5 % av jordbruksproduktionen i EU samt
att sektorn är mycket viktigt för lokala ekonomier.
För vin finns redan så kallade ’dashboards’. Det saknas ’economic boards’. En
upphandling finns publicerad för detta. Experterna ska kunna ta fram
information. Experterna ska ge råd om ekonomiska faktorer rörande
vinmarknader och bedöma marknadssituationen och ska vara ett komplement till
gruppen för civil dialog. Upphandlingen har pågått sedan februari och är öppen
till den 5 april. En websida ska vara klar i juni. Expertgruppen ska ha sitt första
möte under hösten.
2.4 Tillstånd för vinplanteringar
Kommissionen informerade om nya vinplanteringar. Tyskland har nya
vinplanteringar på enbart 0.3 % och Spanien 0.5% av nuvarande arealer, men
övriga medlemsstater håller sig till fulla 1 %. Medlemsstaterna kan ha regionala
gränser. Fem medlemsstater har detta och begränsar till områden med PDO/PGI.
2.5 Ändringar av produktspecifikationer för vin med SUB/SGB efter
ikraftträdandet av delegerade- och genomförandeakter
Kommissionen informerade om deadlines rörande en lista om standard- och EUändringar som medlemsstaterna måste skicka in senast tre månader efter
ikraftträdandet av EU nr 2019/33 och 2019/34. Kommissionen förväntar sig att
dessa listor kommer in de närmaste veckorna, listorna ska sedan publiceras i
EUT och ändringarna ska även publiceras i e-Ambrosia.
2.6 Notifieringar till den årliga undersökningen om GI av World
Intellectual Property Organisation
WIPO har frågat kommissionen om information om medlemsstaternas GI.
Kommissionen har redan informerat WIPO om GI på jordbruksprodukter, vin,
sprit och aromatiserade viner, men inte rörande andra GI.
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3. Övriga frågor
3.1 Studie om det ekonomiska värdet av EU:s kvalitetssystem,
Geografiska beteckningar (GI) och garanterade traditionella specialiteter
Kommissionen har upphandlat en studie av värdet på EU:s GI för tiden 2011-2017 och
vill ha hjälp från medlemsstaterna med insamling av data.
3.2 Utgifter i stödprogrammen för vin
Kommissionen har gjort en sammanställning med information om utgifter till 28
februari 2019 jämfört med samma tid förra året. En ganska låg andel har använts,
utom i Portugal som använt 84% och Ungern som använt 52%. Flertalet
medlemsstater hade använt 0 till-ca 20%.
3.3 OIV-mötet i Paris 27 mars – 6 april
Kommissionen informerade om att det är OIV-möten i Paris nu och att det finns
dokument som cirkuleras som medlemsstaterna måste ta ställning till.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 16 maj.
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