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Information från expertgruppen och kommittén för vin
– 29 januari 2019
Sammanfattning











Expertgruppen
Slutlig information och diskussion om delegerad akt som ersätter (EG) nr 606/2009.
Bland annat sker uppdelning i tillsatser och processhjälpmedel.
Kommittén
Ingen röstning rörande genomförandeakt som ersätter (EG) nr 606/2009.
Röstning om ändrad specifikation för ”Vinos de Madrid”. Förslaget antogs.
Röstning om ersättning till Rumänien och Portugal för nationellt stöd till
producentorganisationer i frukt- och gröntsektorn. Förslagen antogs.
Röstning om ändring i programmet för säljfrämjande. Förslaget antogs.
Information om nya publika e-Ambrosia
Information om FTA med Turkiet med skydd av 20 stycken EU-GI.
Information om EPA med Japan som träder i kraft den 1 februari 2019.
Diskussion om marknadssituationen.
Från Sverige deltog Ann Mohlén-Årling, Livsmedelsverket.
Expertgruppen
1. Vin
Omarbetad version av förordning 606/2009 och ändring av förordning
2018/273
Anpassningen av (EG) nr 606/2009 har diskuterats en längre tid. Förordningen
innehåller de vintillverkningsmetoder som är tillåtna vid vintillverkning i EU och
refererar till OIV-metoder. Nytt är att metoderna även delas upp i tillsatser och
processhjälpmedel vilket kommer att underlätta vid märkning av ingredienser i
vin. Förslaget innehåller även regler rörande vinzoner och de olika gränser för
berikning som ska gälla i respektive zon. Förslaget innehåller även ett undantag
från (EU) nr 1308/2013 att fysiska eller juridiska personer som för sin
yrkesutövning innehar vinprodukter, särskilt producenter, tappningsföretag,

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

Jordbruksverket

bearbetningsföretag och näringsidkare ska föra register över mottagna och
avsända leveranser av dessa produkter. 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. Artikel 28 i (EU)
2018/273 föreslås få en ny punkt c) återförsäljare (retailers). Förslaget för även
in Kanada på förteckningen över vissa länder som EU har handelsavtal för vin
med.
Kommissionen förklarade att inga substantiella ändringar har införts. Publicering
väntas i maj och ikraftträdande sker sex månader därefter.
Skälen har uppdaterats. Artikel 1 har lagts till. Artikel 3 med oenologiska
metoder har ändrats så att metoder och produkter finns i två bilagor. Mycket av
ändringarna är formella ändringar. En del referenser har ändrats till att avse
Codex Alimentarius istället för OIV. Artiklarna 12 och 13 har upphävts.
Ändringarna i OIV-metoder efter visst datum kommer inte att tas med i den här
förordningen. I tabell 2 rörande DMDC-användning så måste denna anges i
registret. Aktivatorer vid fermentering, här har det klargjorts att det handlar om
både alkohol- och mjölksyrejäsning. Viss jäst har lagts till.
Rörande klarningsmedel har man ändrat rörande PVI/PVP. Viss ändring har
gjorts rörande tanniner och karboximetylcellulosa. Detta har justerats till att även
avse röda viner. Inga ändringar rörande att gaser för paketering ska räknas som
tillsatser. Inga ändringar rörande jäsningsprodukter, det blir ingen lista på
bakterier som används här, eftersom förslaget kom för sent, men viss ändring har
gjorts rörande must. Appendixen har inte ändrats. Bilaga I b, sulfiter, här har en
del ändringar skett men inga större. I bilagans p.3 har vissa justeringar gjorts
med hänsyn till ändrade regler rörande SUB. I bilagan p. 4 har man gjort en
ändring rörande notifiering av väderleksförhållanden och sulfiter, vilket måste
ske inom en månad. I bilaga 1 D om sötning, p.5 har tagits bort i analogi med
artiklarna 12 och 13.
Kommittén
1. Frågor som kan gå till omröstning
Vin
1.1 Omarbetad version av förordning 606/2009 och ändring av förordning
2018/273
Förslaget har diskuterats en längre tid och granskats slutligt av kommissionen.
En förenkling 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. Medlemsländerna ska
emellertid notifiera kommissionen rörande berikning och väderförhållanden.
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Förordningen innehåller även en särskild analysmetod för vin, som inte är en
sådan metod som är rekommenderad av OIV.
Punkten röstades inte på mötet.
1.2 Förslag till genomförandeförordning med godkännande av en
skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning
’Vinos de Madrid’ (SUB)
Förslaget antogs vid röstning.
Trädgårdsprodukter
1.3 Ersättning till Rumänien för nationellt stöd
Mötet ska rösta om kommissionens förslag till ersättning till Rumänien för
nationellt stöd som betalats ut för program som avser 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 och 2016.
Förslaget antogs vid röstning.
1.4 Ersättning till Portugal för nationellt stöd
Mötet ska rösta om kommissionens förslag till ersättning till Portugal för
nationellt stöd som betalats ut för program som avser 2010.
Förslaget antogs vid röstning.
Säljfrämjande
1.5 Arbetsprogram för 2019
Enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014
ska kommissionen fastställa ett årligt arbetsprogram. Programmet ska ange
eftersträvade verksamhetsmål, verksamhetsprioriteringar, förväntade resultat,
genomförandemetod och det sammanlagda beloppet i finansieringsplanen.
För att förtydliga texten och säkerställa rättssäkerheten ska namnet ”Indian
subcontinent” under punkt 1.2.1.2, ämne 3, ersättas med ”Southern Asia” i
enlighet med benämningen i FN:s lista över geografiska regioner.
Vidare ska punkt 1.2.1.4 under ämne E kompletteras med uppgift om årets
prioriteringar, mål och förväntade resultat. Dessutom ska det tydliggöras i den
införda fotnoten att den avser nöt- och/eller kalvkött.
Förslaget antogs vid röstning.
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2. Övriga vinfrågor
2.1 E-Ambrosia publik modul
Kommissionen informerade om den nya offentliga modulen för e-Ambrosia, den
har en del fördelar, bl.a. en kraftfull sökmotor och att inte enbart registrerade
namn finns med utan även ansökningar om skydd samt ansökningar om
ändringar av befintliga skyddade beteckningar. När de nya förordningarna som
reglerar olika sorters ändringar på detta område träder ikraft ska berörda
medlemsstater inom tre månader upplysa kommissionen rörande pågående
ändringar som är standardändringar och vilka som är EU-ändringar. EUändringarna kommer att publiceras i e-Ambrosia. Snart kommer även eAmbrosia att innehålla alla skyddade beteckningar, också sprit och livsmedel.
2.2 Marknadssituationen
Kommissionen förklarade att förra året var det låg produktion 144 miljoner
hektoliter, lägst på många år. I år har den beräknats till 175 miljoner hektoliter
som är en ökning på 5 % jämfört med tidigare fem år. I Spanien, Tyskland och
Frankrike kommer produktionen bli högre än tidigare förutspåtts, så årets siffra
blir i stället 179 miljoner hektoliter. Sedan förra året kommer produktionen att
öka med 25 %, i Spanien med 41%, Tyskland 43% och Frankrike 30% samt
Italien med 16%. I Portugal och Spanien har det skett en minskning med ca 20
%. Ökningarna har främst skett för vin utan skyddade beteckningar men även
SUB. Hur påverkas lagren - det väntas en ökning med 8. 6 tusen hektoliter på en
total av 163 200 tusen hektoliter. När det gäller priser, är det enbart Frankrike
som överför inpriser på vin för varje kategori. Prisnivån för viner från Frankrike
är den dubbla för viner med SUB jämfört med SGB för Frankrike och nästan
tredubbel jämfört med vin utan skyddad beteckning för Frankrike.
Kommissionen väntar en ökning av lagren i slutet av vinåret men tror inte att
lagren kommer att bli riskabelt höga.
3. Övriga punkter
3.1 Från kommissionen – uppdatering av den traditionella termen ”cru
classé”
Kommissionen informerade rörande traditionella termer (TT) att nu har
kommissionen startat med en uppdatering av en ansökan om ändring av cru
classé.
3.2 Information om kommunikationen ”Mot en starkare internationell roll
för euron”
Kommissionen förklarade att den 5 december publicerades en kommunikation
rörande eurons status. Det är den näst största valutan. Vad kan man vinna med
högre status för Euron? Det kan vara säkrare att handla i euro istället för dollar.
EU vill komma tillbaka till den styrka som euron hade före finanskrisen. Euron
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är inte dominant i handeln med vin trots att EU är dominerande rörande vin.
Kommissionen har ett frågeformulär som de vill att medlemsstaterna ska svara
på före den 27 mars.
Vidare informerade kommissionen rörande GI från Turkiet och en not som har
publicerats. Bakgrunden är att det inte finns någon överenskommelse i FTA med
Turkiet. Alla nuvarande FTA har skydd för GI och nu vill kommissionen införa
det även för Turkiet. Endast fem (varav ett är champagne) är skyddade i Turkiet.
Däremot är ganska många (400) Turkiska GI skyddade i EU. Turkiet har en ny
lag om GI som är i linje med EU:s regler. Kommissionen avser att uppmuntra 20
stycken EU-GI att ansöka om skydd i Turkiet. EU håller nu på att välja ut vilka
EU-GI som ska vara bland de 20 GI som ska vara med i den här processen.
Ansökan senast den 28 februari. Förhandlingar någon gång i mars.
Kommissionen informerade vidare rörande EPA för Japan som träder detta ikraft
redan på fredag denna vecka, den 1 februari.
Denna EPA, är omfattande och jordbruksprodukter är inte den största delen, men
innebär ändå att den japanska marknaden blir den fjärde största för EU. Griskött
och vin är de mest känsliga produkterna. 200 EU-GI för vin skyddas och 60
japanska. Det blir full tullfrihet för vin. I Japan vilket kommer detta att öka
konkurrensfördelarna för EU-vin. 28 EU-tillsatser i vin kommer att erkännas i
Japan inom fem år. Vidare blir det en förenklad VI-1 för japanska viner i likhet
med vad som existerar för AUS, USA och Chile. Formulären eller certifikaten
kommer att publiceras snart.
Nästa möte
Nästa möte är planerat till den 27 mars.

5(5)

