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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 24 januari 2017
Sammanfattning


Under första halvåret 2017 kommer vinmöten enbart att hållas varannan
månad i syfte att effektivisera.



Diskussion av ett förslag till delegerad akt med regler för skyddade
beteckningar och märkning av vin.



Ett förslag till delegerad akt diskuterades, som ger Kroatien rätt att
använda namnet på druvsorten ”Teran” på etiketten på vin med SUB
’Hrvatska Istra’ trots att namnet är en SUB för Slovenien.



Diskussion om ett förslag till delegerad akt som omarbetar förordning
(EG) nr 436/2009 samt avdelning III och IV i (EG) nr 555/2008.



Röstning av ett förslag som ändrar (EG) nr 2016/1150 om tillämpning av
nationella stödprogram. Förslaget antogs vid röstning.



Marknadssituationen presenterades.



Frågor och svar om nationella stödprogram.



Kort diskussion om ett förslag till genomförandeakt med regler för
skyddade beteckningar och märkning för vin.

Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Expertgruppen
1.1 Diskussion om förordning 607/2009 (vinmärkning)
(EG) nr 607/2009 kommer att Lissabon-anpassas. Den har tre olika delar och förslaget
avser förenkla lagstiftningen. Inga grundläggande delar av förordningen kommer att
tas bort.
Kommissionen presenterade den första unika genomförandeakten för vin rörande GI.
Artikeln om tillfällig märkning är omdiskuterad. kommissionen vill inte ha ett
gränsvärde på 15 % för att får märka ut druvsorter som inte är huvudsaklig druvsort.
Närliggande områden får endast omfattas för befintliga GI. Skrivningen i artikel 10.4
för utfasning verkar inte vara tillräcklig utan det kommer nog att ändras i likhet med
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vad som gäller för livsmedel, vilket är tio år. När det gäller mindre ändringar så utökas
området, t.ex. en ändring av andra druvsort räknas som en mindre ändring.
Kommissionen kommer att kunna publicera ändringar utan att de först godkänts i
kommittén. Temporär märkning får gälla nationella logon och märkning. Artikel 23
har flyttats till märkningsdelen. Ett antal medlemsstater hade synpunkter på de
föreslagna ändringarna.
Kommissionen nämnde att tappning i närliggande områden har varit ett starkt
önskemål från medlemsstaterna. När det gäller nationellt skydd under en
övergångsperiod i artikel 6 så saknas detta för närvarande. Detta är inte samma som
temporär märkning. Denna märkning är enbart nationell. I artikel 10 är det viktigt att
tillåta en övergångsperiod för namn som blir olagliga. När det gäller tidsfristen på två
veckor ansåg kommissionen inte att det ska behöva ta längre tid än så att infoga den
mindre ändringen i ett mail och skicka den till kommissionen. I artikel 12 om
preciseringar rörande vad som är huvudsakliga ändringar så borde samma som för
livsmedel vara tillräckligt men kommissionen är öppna för förtydliganden. När det
gäller tillfällig märkning, så förstår kommissionen att man behöver viss flexibilitet på
marknaden. Kommissionen höll med om att de bör kunna vara klara med sin
granskning inom sex månader om medlemsstaterna skickar in bra ansökningar, men
för närvarande vågar de inte lova en sådan tidsgräns. Kommissionen framförde om
kapitel 3 som handlar om övergångsregler och opposition, att opposition handlar om
de fall där ingen publicering gjorts. Proceduren för ändringar kommer även att gälla
för befintliga ändringar.
Kommissionen menade att eftersom förslaget är en anpassning så ska processen vara
klar under mitten på 2017 och i kraft i slutet av året. Det är inte särskilt effektivt med
ett möte i månaden. Det kommer endast att bli tre möten under första halvåret, möten i
mars, maj och mitten på juli där man koncentrerar sig på texten.
Kommissionen nämnde gällande märkning, att en medlemsstat vill införa regler för
information på internet i tidigare artikel 50. Kommissionen behöver konsultera DG
Santé om detta. Översättning av obligatoriska märkningsuppgifter på internet. Begäran
från IT innebär också att obligatoriska indikationer ska finnas på internet. DG Santé
har även klargjort att detta inte får handla om allergener. När det gäller ingredienser
däremot skulle det vara möjligt. Ett antal medlemsstater framförde synpunkter på
reglerna för märkning.
1.2 Diskussion om förordning 607/2009 (bilaga XV)
’Terrano’ (Italien) eller ’Teran’ (Slovenien, Kroatien), är en gammal druvsort som
odlats i områden i västra Istrien samt på Karstplatån. Namnet ’Teran’ är skyddat för
användning för Slovenien, som motsätter sig att Kroatien ska få använda namnet på
denna druvsort på vin. Teran är en skyddad ursprungsbeteckning, SUB, för Slovenien
sedan 17/2 2006. Kommissionen föreslår nu att Teran även ska få användas för vin
från Kroatien med den skyddade ursprungsbeteckningen ’Hrvatska Istra’ (PDO-HRA1652). Förslaget anger att man ska införa en rad om detta i bilaga XV till (EG) nr
607/2009.
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1.3 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Mötet ska fortsätta diskutera ett förslag till delegerad akt som omarbetar
förordning 436/2009 och del III och del V i förordning 555/2008.
Kommissionen har avsett att göra en gällande version av alla ändringar av de aktuella
förordningarna och dela upp i rätt sorts förordning, delegerad eller genomförande,
innan man gör eventuella andra förändringar. Kommissionen förklarade att
Rättstjänsten har haft många påpekanden på texten. Texterna måste antas senast under
tredje kvartalet 2017.
1.4 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades på mötet.
Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
1.1 Nationella stödprogram
Mötet röstade om ändring av genomförandeförordning 1150/2016 om
tillämpningsregler för nationella stödprogram inom vinsektorn. Förslaget antogs
vid röstning.
2. Vin
2.1 Marknadssituationen för vin
Produktionen i Ungern hade minskat med 31 % jämfört med tidigare år.
Produktionsprognosen för 2016/17 pekar på 165,8 miljoner hektoliter, vilket är lägre
än föregående år. När det gäller lager har dessa minskat i många medlemsstater.
Priserna verkar inte gå upp, snarare sjunka.
2.2 Nationella stödprogram
Kommissionen redogjorde för svar på en fråga som de fått in från Tyskland.
Presentation av ett vinprogram innebär inte samma som validering av statligt
stöd. När ett program godkänns av kommissionen blir det automatiskt möjligt att
använda statligt stöd. Marknadsföringsstöd och stöd till grön skörd är reglerat
särskilt. Man kan alltid använda de minimis-regeln och då behöver man inte
notifiera. Man bör tillfråga sina nationella experter på statligt stöd om man är
osäker.
2.3 Diskussion om förordning 607/2009
Kommissionen får anta genomförandeakter rörande förfarande för bedömning av
ansökningar m.m. av traditionellt uttryck enligt artikel 115 i (EU) nr 1308/2013 i
enlighet med granskningsförfarandet i artikel 229.2. Nuvarande regler om traditionellt
uttryck återfinns i artiklarna 29-48 i (EG) nr 607/2009. Definitionen finns i artikel 93
i(EU) nr 1308/2013. Det är endast vin med SUB som får ha traditionellt uttryck. En
sammanslagen text rörande märkning av vin och traditionellt uttryck har skickats ut
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inför detta möte. Reglerna med ett särskilt förfarande rörande traditionellt uttryck har
inte slagits ihop med reglerna om skyddade beteckningar. För traditionellt uttryck
kallas produktspecifikationen för kvalitetsspecifikation.
Artikel 18.8 har ändrats så att reglerna om kontroller i medlemsstaterna även avser
tillfälliga övergångsregler. Det har inte kommit in några kommentarer rörande
traditionella uttryck, så det har inte skett några direkta ändringar än.
Kommissionen påpekade även att det är samma skrivning som i nuvarande regelverk
rörande kontroll.
2.4 Diskussion om förordningarna 436/2009 och 555/2008
Mötet ska fortsätta diskutera ett förslag till genomförandeakt som omarbetar
förordning 436/2009 och del III och del V i förordning 555/2008.
Kommissionen har avsett att göra en gällande version av alla ändringar av de aktuella
förordningarna och dela upp i rätt sorts förordning, delegerad eller genomförande,
innan man gör eventuella andra förändringar. Kommissionen förklarade att
Rättstjänsten har haft många påpekanden på texten. Texterna måste antas senast under
tredje kvartalet 2017.
2.5 Justering av termen ”cru classé”
Punkten diskuterades inte på mötet.
2.6 Övriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades på mötet.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 21 mars.
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