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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 25 juli 2018
Sammanfattning
Expertgruppen
 Förslaget till delegerad akt om skyddade beteckningar och märkning har ändrats i
sista sekund, för att tillåta annan förpackning än glasflaskor för mousserande vin
som serveras på flyg. En del mindre justeringar presenterades också. Förordningen
kan komma att publiceras i november.
 Övrig fråga; invändningar framfördes mot ett öppnande för att tillåta beteckningar
om lagring för vin utan skyddad beteckning.
 Fråga om att hobbyodlares viner inte får sättas på marknaden längre kan diskuteras
vidare på nästa möte.
Kommittén
 Marknadssituationen samt punkter om kommissionens vinlistor och miljöprojekt
diskuterades.
Röstning
 Skydd av namnet (’Insuratei’) (SUB).
 EU-ändring av produktspecifikationen för (’Chianti Classico’) (SUB).
 Förslaget till genomförandeakt om skyddade beteckningar och märkning.
Alla förslag antogs vid röstning.
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Expertgruppen
1. Lägesrapport gällande omarbetning av förordning 607/2009
Förslaget har diskuterats på flera möten i expertgruppen samt notifierats. Motsvarande
genomförandeakt kommer att röstas på dagens möte. Vissa justeringar har gjorts i
denna slutliga version. Bland annat har artikel 39 som handlar om datum justerats, det
ska gälla när en invändning har mottagits samt en del justeringar i artikel 52.
KOM redogjorde även för de ändringar som införts i avsnittet om GI jämfört med
senaste version i januari. Artikel 2 har flyttats från genomförandeakten. Artikel 11 c. c
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III om övergångsperiod och homonymer har justerats liksom artikel 14.1e rörande EUändringar samt vissa andra förtydliganden och även artikel 59 om språk i procedur.
En medlemsstat hade i sista minuten ett önskemål om att man ska få använda
plastflaskor för mousserande vin och fick medhåll av ytterligare två medlemsstater.
Kommissionen framförde om storlek på bokstäver, DG Santé och DG Agri (vin) har
olika uppfattning när det rör storleken på bokstäver vid angivande av sulfiter om det är
stora eller små bokstäver som ska mätas för minsta teckenstorlek. När det gäller
alkoholhalten och teckenstorlek är det inget problem eftersom det redan regleras i FIR
och därför inte ska anges i denna delegerade akt. Om plastflaskor; kommissionen har
arbetat med frågan och sektorn insisterar på att det ska vara möjligt. Den rättsliga
grunden måste i så fall ändras. Ett förslag att av säkerhetsskäl tillåta plastflaskor på
flyg lades fram. Förslaget delades ut på mötet.En medlemsstat föreslog att man inte
ska nämna plastflaskor utan vara öppen för användande av annat än glasflaskor.
Kommissionen konstaterade att plastflaskor inte nämns i texten, det står ”annat än
glas”.
Övrig punkt
En medlemsstat hade synpunkter rörande lagring i förordningen om
vintillverkningsmetoder och att reglerna var inkonsekventa jämfört med reglerna om
skyddade beteckningar. Vidare rörande klassificering av vissa tillsatser (gas) var de
oroade. När det gäller hälsomässiga aspekter ansåg medlemsstaten att information i
handelsdokument var tillräckligt. Kommissionen föreslog att detta ska diskuteras
bilateralt för att tas upp igen på nästa kommitté.
En medlemsstat hade en fråga om hobbyodlares vin som inte får sättas på marknaden
eftersom att det finns motsättningar rörande detta i de nya regleringarna.
Kommissionen svarade att de var medvetna om detta problem. Definitionen på
vinodlare har ändrats för att förenkla administrationen för hobbyodlare.
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 ’Insuratei’
Förslaget antogs vid röstning.
1.2 Röstning om ett förslag till genomförandeförordning med
godkännande av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad
geografisk beteckning(’Chianti Classico’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
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1.3 Röstning om ett förslag till genomförandeförordning
Mötet ska rösta om ett förslag till omarbetad version av genomförandeförordning
607/2009 om skyddade ursprungsbeteckningar/geografiska beteckningar och
traditionella uttryck för vissa vinprodukter.
2. Marknadssituationen
Marknadssituationen för vin
Kommissionen påminde om att detta är sista veckan i årets vinår. Produktionen
var väldigt låg i år 140,3 miljoner hl vilket har resulterat i högre priser. Handeln
med tredje länder har inte minskat, däremot har handeln inom EU minskat i
volym men inte i värde. Inom EU är 40 % i bulk medan exporten till tredje land
huvudsakligen sker i flaska. Inför nästa vinår; det har varit hagel och torka redan,
men de fytosanitära förhållandena har varit bra.
Spanien höll med om att det var stor osäkerhet om årets skörd, i våras var det
ovanligt kallt och nu har det varit rätt fuktigt i norr. Tyskland hade mycket
nederbörd tidigt men sedan har det varit väldigt torrt och skörden förväntas bli
ovanligt tidig. Fortsätter torkan kan skörden bli stor och av god kvalitet.
3. Övriga frågor
3.1 Uppdatering av listor
Kommissionen är i färd med att uppdatera och rensa ur i olika listor som måste
publiceras enligt EU-lagstiftningen. Få kommentarer har kommit in från
medlemsstaterna. Kommissionen gick igenom de ändringar som har gjorts
rörande listorna.
3.2 studier om hållbara produktionsmetoder
Kommissionen informerade om vilka åtgärder som kan väljas; det ska finnas en
direkt länk till hållbarhet, öka konkurrenskraften och att det ska vara
miljömässiga fördelar. När det gäller vilka projekt kommissionen sedan väljer
vill man undvika projekt som rör landsbygdsutveckling. Kommissionen avser att
besöka specifika vingårdar och undersöka potentiella miljömässiga faktorer.
Marknadsordningen för vin har inte tidigare fokuserat särskilt mycket på
miljömässiga frågor utan mer konkurrensmässiga, men nu är miljömässiga
faktorer viktiga för framtiden.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 30 oktober.
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