Nr. 16/316

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

19.3.2015

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB)
nr. 1251/2013

2015/EES/16/24

frá 3. desember 2013
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 606/2009 að því er varðar tilteknar vínfræðilegar
vinnsluaðferðir og á reglugerð (EB) nr. 436/2009 að því er varðar skráningu á þessum
vinnsluaðferðum í skrár sem halda skal fyrir víngeirann (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

skránum og fylgiskjölunum í samræmi við reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 (3). Í kröfum
sem varða aðferðir á borð við himnumeðhöndlun er
tilgreint að færa skuli þessar aðferðir í skrárnar í samræmi
við 41. gr. reglugerðar (EB) nr. 436/2009. Breyta skal
reglunum um skráningu, sem kveðið er á um í reglugerð
(EB) nr. 436/2009, til að taka tillit til nýju vínfræðilegu
vinnsluaðferðanna sem eru leyfðar með reglugerð (EB)
nr. 606/2009 og breytt með þessari reglugerð.

EVRÓPUSAMBANDSINS

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá
22. október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði
og um sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur
(reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (1), einkum
121. gr. (þriðju og fjórðu málsgrein) og 185. gr. c (3. mgr.) í
tengslum við 4. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

2)

3)

Í samræmi við 3. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar
(EB) nr. 606/2009 (2) er mælt fyrir um leyfilegar vín
fræðilegar vinnsluaðferðir í I. viðauka við þá reglugerð.
Alþjóðavínstofnunin (OIV) hefur breytt skilyrðum fyrir
notkun á tilteknum vínfræðilegum vinnsluaðferðum sem
þegar eru leyfðar í Evrópusambandinu. Til þess að taka
tillit til tækniframfara og veita framleiðendum innan
Sambandsins sömu möguleika og standa framleiðendum í
þriðju löndum til boða skal breyta skilyrðum fyrir notkun
þessara vínfræðilegu vinnsluaðferða í Sambandinu á
grundvelli þeirra notkunarskilyrða sem Alþjóðavínstofn
unin skilgreinir.
Alþjóðavínstofnunin hefur samþykkt nýjar vínfræðilegar
vinnsluaðferðir. Til þess að taka tillit til tækniframfara
og gera framleiðendum innan Sambandsins kleift að
nýta sér nýja möguleika sem standa framleiðendum í
þriðju löndum til boða ætti að leyfa þessar nýju vínfræði
legu vinnsluaðferðir í Sambandinu með þeim notkun
arskilyrðum sem Alþjóðavínstofnunin hefur skilgreint.

4)

Því ber að breyta reglugerðum (EB) nr. 606/2009 og (EB)
nr. 436/2009 til samræmis við það.

5)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru
í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar sem komið var
á fót skv. 3. mgr. 195. gr. reglugerðar (EB) nr. 1234/2007
og álit stjórnarnefndarinnar um sameiginlegt markaðskerfi
í landbúnaði.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 606/2009
Ákvæðum I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 436/2009
Eftirfarandi w-liður bætist við 1. mgr. 41. gr. reglugerðar (EB)
nr. 436/2009:
„w) meðhöndlun á uppleystum lofttegundum í víni með
því að nota himnu.“

Sérstök hætta er á að tilteknar vínfræðilegar vinnsluaðferðir
séu notaðar á sviksamlegan hátt og skal það tilgreint í

3. gr.
Gildistaka

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 323, 4.12.2013, bls. 28. Hennar
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2015 frá 26.
febrúar 2015 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um um afnám
tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 frá 10. júlí
2009 um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar
vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi (Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009,
bls. 1).

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
(3)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 frá 26. maí 2009 um
nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 að því
er varðar skrána yfir vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun upplýsinga
til að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með sendingum vínafurða og skrár sem
halda skal fyrir víngeirann (Stjtíð. ESB L 128, 27.5.2009, bls. 15).
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 3. desember 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO
______
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VIÐAUKI
Ákvæðum I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009 er breytt sem hér segir:
1) Töflunni er breytt sem hér segir:
a) 6. línu er breytt sem hér segir:
i.

Í 1. dálki bætist við eftirfarandi undirliður:
„— viðbót sjálfrofinna gerefna.“

ii. Í 2. dálki bætist við eftirfarandi texti:
„Einungis með nýjum þrúgum, þrúgumusti, hlutgerjuðu þrúgumusti, hlutgerjuðu þrúgumusti úr létt
þurrkuðum þrúgum, þrúgumustsþykkni og nýju víni sem er enn í gerjun.“
b) Í stað annars undirliðar í 10. línu komi eftirfarandi:
„— plöntuprótín úr hveiti, baunum og kartöflum.“
c) Eftirfarandi línur bætist við:
„51

Notkun á dauðu geri

52

Meðhöndlun á uppleystum
lofttegundum í víni með því
að nota himnu

Að því er varðar afurðirnar, sem eru skilgreindar
í 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 15. og 16. mgr. XI.
viðauka b við reglugerð (EB) nr. 1234/2007,
að undanskilinni viðbót koltvísýrings að því er
varðar afurðirnar sem eru skilgreindar í 4., 5., 6.
og 8. mgr. í þeim viðauka.“

2) Eftirfarandi 18. viðbætir bætist við:

„18. viðbætir
Kröfur við meðhöndlun á uppleystum lofttegundum í víni með því að nota himnu
Meðhöndlun á uppleystum lofttegundum í víni með því að nota himnu er eðlisræn aðferð til þess að meðhöndla
uppleystar lofttegundir, sem hafa safnast fyrir í víni, með því að nota himnur (vatnsfælnar himnur) og lofttegundir
sem notaðar eru innan vínfræðinnar.
KRÖFUR
1) Nota má þessa aðferð eftir að alkóhólgerjun lýkur og fram að pökkun í stað loftunarbúnaðar (e. bubbling
device) eða kerfa sem eru af þrengslagerð (e. venturi type).
2) Þessari aðferð skal beitt af vínfræðingi eða sérhæfðum tæknimanni.
3) Gera skal grein fyrir meðhöndluninni í skránni sem um getur í 2. mgr. 185. gr. c í reglugerð (EB) nr. 1234/2007.
4) Himnurnar, sem eru notaðar, skulu vera í samræmi við kröfurnar í reglugerð (EB) nr. 1935/2004 og reglugerð
(EB) nr. 10/2011 og landsbundin ákvæði sem samþykkt eru til framkvæmdar þeirra. Þær skulu vera í samræmi
við kröfurnar í Alþjóðlegu, vínfræðilegu skránni sem Alþjóðavínstofnunin gefur út.“
_______________
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