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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 30 oktober 2018
Sammanfattning
Expertgruppen
 Teknisk rättelse av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 när det
gäller undantaget för återförsäljare att hålla ett register för in- och utgående
vinprodukter kommer att gälla retroaktivt.
Kommittén
 Röstning om ersättning för nationellt stöd till producentorganisationer för program i
frukt- och grönt sektorn i Ungern och Italien. Förslagen antogs.
 Röstning om kommissionens genomförandeförordningar för skydd under artikel 99 i
(EU) nr 1308/2013 av namnet (’Vijlen’) (SUB) och (’Oolde’) (SUB) samt ändringar i
produktspecifikationerna för (’Côtes de Montravel’) (SUB) och (’TacoronteAcentejo’) (SUB). Förslagen antogs.
 Marknadssituationen diskuterades.
 Rörande nationella stödprogram konstaterade kommissionen för 2018 att man inte
har använt alla medel utan bara ungefär 88%.
 Diskussion rörande kontroller inom vinsektorn.
 Tolkningsnot för gemensamma fonder i sektorn för frukt och grönt diskuterades inte.
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Expertgruppen
Register för vinprodukter
Enligt artikel 147.2 i (EU) nr 1308/2013 ska fysiska eller juridiska personer som
för sin yrkesutövning innehar vinprodukter, särskilt producenter,
tappningsföretag, bearbetningsföretag och näringsidkare, föra register över
mottagna och avsända leveranser av dessa produkter. Artikel 28.1 innehåller
undantag från denna skyldighet. Avsikten med undantagen är att de som i har
små kvantiteter vin ska undantas för att undvika oproportionella administrativa
bördor. Men återförsäljare vars företag per definition inkluderar försäljning av
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vin i små kvantiteter är inkluderas inte i det nuvarande undantaget. Eftersom
tidigare regler i (EG) nr 436/2009 undantog återförsäljare från skyldigheten att
föra register över in- och utgående vinprodukter samt för att minska den
administrativa bördan för företagen bör undantaget för återförsäljare återinföras.
Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Röstning trädgårdsprodukter
1.1.1 Ersättning till Ungern för nationellt stöd 2013
1.1.2 Ersättning till Ungern för nationellt stöd 2014
1.1.3 Ersättning till Ungern för nationellt stöd 2015
1.1.4 Ersättning till Ungern för nationellt stöd 2016
1.1.5 Ersättning till Italien för nationellt stöd 2015
1.1.6 Ersättning till Italien för nationellt stöd 2016
Förslagen antogs vid röstning.
1.2 Röstning vin
1.2.1 Förslag till genomförandeförordning för skydd under artikel 99 i
(EU) nr 1308/2013 av namnet ’Vijlen’ (SUB)
1.2.2 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Oolde’ (SUB)
1.2.3 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Côtes de Montravel’ (SUB)
1.2.4 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Tacoronte-Acentejo’ (SUB)
Förslagen antogs vid röstning.
2. Marknadssituationen
Marknadssituationen för vin
Moderat ökning av produktionen i de större vinproducerande medlemsstaterna
jämfört med fem tidigare år. Däremot minskning av produktionen med 20 % i
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flera mindre vinproducerande medlemsstater. Total produktion 175 600 miljoner
hektoliter. Större utbud med ca 3 %, men fortfarande höga priser. Lagren har
ökat med 1,6 %. Priserna verkar ha ökat med över 50 % i Italien och Spanien,
medan priserna i Frankrike är mer stabila med en ökning på 0,9 %.
Tyskland har haft en god skörd, 60 % större jämfört med förra året och god
kvalitet. Italien har en något lägre produktion än förra året och ifrågasatte de
siffror som kommissionen presenterade för deras produktion. Portugal har en
skörd av god kvalitet men inte så stor. Även Frankrike ifrågasatte en del siffror.
Polen har fördubblat sin produktion till 10 000 hektoliter. Kommissionen
förklarade att de kommer att se över siffrorna för Frankrike och att data kommer
från uppgifter i fackpress.
3. Övriga frågor
3.1 Nationella stödprogram
Kommissionen förklarade att alla program före 2019 är granskade och bedömda
ur aspekten om de uppfyller EU-lagstiftningen. För 2014-2018 är siffrorna
osäkra. För 2018 uppskattar kommissionen att man inte har använt alla medel
utan bara ungefär 88%. Många medlemsstater vill att man ökar budgeten och det
är därför ingen bra signal att medel inte utnyttjas. Kommissionen noterade
ansträngningar från medlemsstaterna att fonderna ska användas så bra som
möjligt.
3.2 Vinprodukter med ursprung i Japan
Kommissionen förklarade att detta är en del av FTA med Japan. Förslaget
kommer att skickas ut inför nästa möte och röstas då.
3.3 Europeiska referenscentret för kontroll i vinsektorn
Kommissionen har laboratorium och nätverk för laboratorier för att upptäcka
bedrägerier med vin när det gäller ursprung, utspädning med vatten och
chaptalisering. Vinproducerande medlemsstater är skyldiga att analysera ett visst
antal viner och resultaten lagras av (ERC-CWS).
3.4 Tolkningsnot om gemensamma fonder för producentorganisationer
inom frukt- och gröntsektorn
Punkten diskuterades inte på mötet.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 4 december.
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