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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 4 december 2018
Sammanfattning
Expertgruppen
 Diskussion rörande förslaget till delegerad akt om märkning m.m.
Kommittén
 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).
 Marknadssituationen diskuterades.
 Rörande nationella stödprogram konstaterade kommissionen för 2018 att man inte
har använt alla medel utan bara ungefär 88%. Många medlemsländer vill att man
ökar budgeten och det är därför ingen bra signal att medel inte utnyttjas.
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
Den delegerade akten beslutades den 17 oktober och skickades därefter för
notifiering. Det upptäcktes dock ett litet fel rörande märkning av vin utan
skyddad beteckning. Den 16 december eller åtminstone före jul kommer
förordningen att kunna publiceras. Medlemsstaterna har möjlighet att återigen
komma med språkjusteringar sedan förordningen har publicerats.
Anpassningarna är nu klara, förutom vintillverkningsmetoderna som är på
interservice konsultation. Det kan finnas en del små ändringar som behöver
diskuteras innan TBT-notifieringar.
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Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Förslag till genomförandeförordning för skydd under artikel 99 i (EU)
nr 1308/2013 av namnet ’Uhlen Blaufusser Lay’ (SUB)
1.2 Förslag till genomförandeförordning för skydd under artikel 99 i (EU)
nr 1308/2013 av namnet ’Uhlen Laubach’ (SUB)
1.3 Förslag till genomförandeförordning för skydd under artikel 99 i (EU)
nr 1308/2013 av namnet ’Uhlen Roth Lay’ (SUB)
1.4 Förslag till genomförandeförordning för skydd under artikel 99 i (EU)
nr 1308/2013 av namnet ’Monzinger Niederberg’ (SUB)
1.5 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Mantina’ (SUB)
Alla förslag antogs vid röstning.
2. Övriga vinfrågor
2.1 E-Ambrosia
Kommissionen informerade omändringar i E-Ambrosia, eftersom de nya
tillämpningsförordningarna medför ändringar. Det kommer att kunna gå att
kopiera från text som redan finns och lägga in i systemet. För standard- och
tillfälliga ändringar som medlemsstaterna beslutar själva ska en länk anges.
Avsikten är att ändringarna ska vara införda i samband med att de nya
förordningarna träder i kraft.
2.2 Marknadssituationen
Kommissionen gick igenom lagerbalansen. Det finns 154 637 miljoner hektoliter
i lager och det är ca 10 % lägre än förra året. Orsaken till minskningen är
förraårets låga skörd. Dock är tillgängligheten på marknaden inte förändrad.

3. Nationella stödprogram 2018
Kommissionen ska informera om det finansiella utfallet för nationella
stödprogram inom vinsektorn för året 2018. Endast 88.2 % av stödet för i år har
utnyttjats.
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4. Statistik om planteringsrätter 2018
4.1 Information om tillstånd för plantering av vinstockar 2018
Kommissionen informerade om tillstånd för plantering av vinstockar som begärts
och beviljats under 2018. Medlemsstaterna får öka sina planteringar med 1 %
varje år. En medlemsstat har ökat med 0,3% endast och en annan medlemsstat
har inte heller utnyttjat sin kvot och har ändrat sina krav för nya
planteringsrätter. En del medlemsstater har regionala begränsningar.
5. Övriga frågor
En medlemsstat informerade om en ny experimentmetod som de använder, en
ersättning av sulfiter med citronmeliss.
En medlemsstat informerade om extra berikning på grund av dålig väderlek i år som
resulterat i för låg sockerhalt i druvorna.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 29 januari.
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