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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) nr. 1271/2014

frá 28 nóvember 2014

um að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 
2014 úr tilteknum vínþrúguyrkjum í tilteknum vínræktarhéruðum eða hlutum þeirra (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt 
markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, 
(EB) nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (1), einkum 91. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Í lið A.3 í I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 er kveðið á um að aðildarríki megi fara fram á 
að mörk vegna aukningar á alkóhólstyrkleika (auðgun) víns miðað við rúmmál séu hækkuð um 0,5% á árum þegar 
veðurfarsskilyrði eru einstaklega óhagstæð.

2)  Belgía, Búlgaría, Tékkland, Þýskaland, Frakkland, Króatía, Ítalía, Ungverjaland, Austurríki, Rúmenía, Slóvenía og 
Slóvakía hafa farið fram á slíka hækkun á mörkum fyrir auðgun víns, sem framleitt er úr þrúgum úr uppskeru ársins 
2014, þar eð veðurfarsskilyrði á vaxtartímabilinu hafa verið einstaklega óhagstæð. Búlgaría, Tékkland, Króatía, 
Ungverjaland, Austurríki, Rúmenía, Slóvenía og Slóvakía hafa lagt fram slíka beiðni fyrir öll vínræktarhéruð sín. 
Belgía lagði fram beiðni fyrir eitt hérað, Þýskaland fyrir nokkur héruð og hluta héraðanna Mosel og Saale-Unstrut, 
Frakkland fyrir nokkur sveitarfélög í sýslunum Aude og Hérault, og Ítalía fyrir nokkur héruð í Norður- og Mið-Ítalíu 
og svæði með verndaðri upprunatáknun í héruðum Umbria og Lazio. Belgía, Frakkland og Ítalía hafa farið fram á 
hækkun á mörkum fyrir auðgun alls víns sem gert er úr þrúguyrki sem ræktað er á þeim svæðum sem hafa liðið fyrir 
einstaklega óhagstæð veðurskilyrði. Þýskaland fór eingöngu fram á hækkun á mörkum fyrir auðgun fyrir vín sem er 
gert úr tilteknu vínþrúguyrki sem varð fyrir áhrifum í héruðum Baden, Württemberg og Mecklenburger Landwein og 
viðkomandi hluta af héraðinu Saale-Unstrut.

3)  Vegna hinna einkar óhagstæðu veðurskilyrða á árinu 2014 gera mörkin fyrir aukningu á styrk náttúrulegs alkóhóls, 
sem kveðið er á um í lið A.2 í I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, það ekki kleift í tilteknum 
vínræktarhéruðum eða hlutum þeirra að framleiða vín með viðeigandi heildaralkóhólstyrkleika úr öllum eða tilteknum 
vínþrúguyrkjum sem alla jafna er eftirspurn eftir á markaði.

4)  Með hliðsjón af tilgangi I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, þ.e. að draga úr og takmarka 
auðgun víns, og að teknu tilliti til óvenjulegs eðlis undanþágunnar í lið A.3 í þeim hluta ætti einungis að 
veita leyfi fyrir hækkun marka fyrir auðgun víns fyrir vínræktarhéruð eða hluta þeirra og fyrir þrúguyrki 
sem orðið hafa fyrir áhrifum vegna einstaklega óhagstæðra veðurfarsskilyrða. Í Belgíu ætti því einungis að 
veita leyfið fyrir héraðið Wallonia sem hefur liðið fyrir slík veðurfarsskilyrði. Í Þýskalandi ætti einungis að 
veita leyfið fyrir vín úr vínþrúguyrkjunum Blauer Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer 
Gutedel og Blauer Trollinger sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna slíkra veðurfarsskilyrða í héraðinu Baden; 
fyrir vín úr öllum rauðum vínþrúguyrkjum sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna slíkra veðurfarsskilyrða í 
héruðum Hessische Bergstraße og Rheingau; úr öllum rauðum vínþrúguyrkjum og úr hvítu vínþrúguyrkjunum 
Bacchus, Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon 
Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling og Weißer Burgunder sem hafa orðið fyrir 
áhrifum vegna slíkra veðurfarsskilyrða í hluta héraðsins Saale-Unstrut; úr vínþrúguyrkinu Blauer Trollinger 
sem hefur orðið fyrir áhrifum vegna slíkra veðurfarsskilyrða í héraðinu Württemberg; úr vínþrúguyrkjunum 
Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling og Regent sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna slíkra veðurfarsskilyrða í 
héraðinu Mecklenburger Landwein; og úr öllum vínþrúguyrkjum í héruðunum Ahr, Mittelrhein, Nahe, Pfalz og 
Rheinhessen og í hluta héraðsins Mosel sem hafa liðið fyrir slík veðurfarsskilyrði. Í Frakklandi ætti einungis 
að veita leyfið fyrir takmarkaðan fjölda sveitarfélaga í sýslunum Aude og Hérault sem hafa liðið fyrir slík 
veðurfarsskilyrði. Á Ítalíu ætti einungis að veita leyfið í héruðunum Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia 
autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, 
Abruzzo og Puglia og á svæðinu með vernduðu upprunatáknuninni „Orvieto“ í héruðum Umbria og Lazio, sem 
hafa liðið fyrir slík veðurfarsskilyrði.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 344, 29.11.2014, bls. 10. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2016 frá 18. mars 
2016 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671.
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4) Því er rétt að heimila hækkun marka fyrir auðgun víns, sem framleitt er úr öllum eða tilteknum vínþrúguyrkjum úr
uppskeru ársins 2014 í vínræktarhéruðum í Belgíu, Búlgaríu, Tékklandi, Þýskalandi, Frakklandi, Króatíu, Ítalíu,
Ungverjalandi, Austurríki, Rúmeníu, Slóveníu og Slóvakíu eða hlutum þeirra.

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um sameiginlegt
markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í vínræktarhéruðunum eða hlutum þeirra, sem tilgreind eru í viðaukanum við þessa reglugerð og að því er varðar öll eða 
tiltekin vínþrúguyrki eins og tilgreint er í þeim viðauka, þrátt fyrir lið A.3 í I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) 
nr. 1308/2013, má aukning á styrk náttúrulegs alkóhóls miðað við rúmmál í ferskum þrúgum úr uppskeru ársins 2014, 
þrúgumusti, þrúgumusti í gerjun, nýju víni sem er enn í gerjun og víni sem er framleitt með því að nota þrúgur úr uppskeru 
ársins 2014, ekki fara yfir eftirfarandi mörk:

a) 3,5% miðað við rúmmál á vínræktarsvæði A, eins og um getur í I. viðbæti við VII. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 1308/2013,

b) 2,5% miðað við rúmmál á vínræktarsvæði B, eins og um getur í I. viðbæti við VII. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 1308/2013,

c) 2,0% miðað við rúmmál á vínræktarsvæði C, eins og um getur í I. viðbæti við VII. viðauka við reglugerð (ESB)
nr. 1308/2013.

2. gr.

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 28. nóvember 2014. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

____________
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VIÐAUKI

Vínþrúguyrki og vínræktarhéruð eða hlutar þeirra þar sem leyfilegt er að hækka mörk auðgunar skv. 1. gr.

Aðildarríki Vínræktarhéruð eða hlutar þeirra (vínræktarsvæði) Yrki

Belgía Vínræktarhéruð í Wallonia (svæði A) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Búlgaría Öll vínræktarhéruð (svæði C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Tékkland Öll vínræktarhéruð (svæði A og B) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Þýskaland Vínræktarhéraðið í Ahr Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Baden (svæði B) Vínþrúguyrki: Blauer 
Spätburgunder, Schwarzriesling, 
Blauer Gutedel, Weißer Gutedel 
og Blauer Trollinger

Vínræktarhéraðið í Hessische Bergstraße (svæði A) Öll viðurkennd rauð 
vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Mittelrhein (svæði A) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Mosel, að undanskildu svæðinu Perl, 
Oberperl, Nennig og Sehndorf (svæði A)

Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Nahe (svæði A) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Pfalz (svæði A) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Rheingau (svæði A) Öll viðurkennd rauð 
vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Rheinhessen (svæði A) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Vínræktarhéraðið í Saale-Unstrut, að undanskildu svæð-
inu Potsdam-Mittelmark (svæði A)

Öll viðurkennd rauð vínþrúgu-
yrki og hvítu vínþrúguyrkin: 
Bacchus, Blauer Silvaner, 
Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, 
Johanniter, Müller-Thurgau, 
Ruländer, Sauvignon Blanc, 
Scheurebe, Weißer Elbling, 
Weißer Gutedel, Weißer Riesling 
og Weißer Burgunder

Vínræktarhéraðið í Württemberg (svæði A) Vínþrúguyrkið Blauer Trollinger

Vínræktarhéraðið í Mecklenburger Landwein (svæði A) Vínþrúguyrki: Phoenix, Müller-
Thurgau, Elbling og Regent
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Aðildarríki Vínræktarhéruð eða hlutar þeirra (vínræktarsvæði) Yrki

Frakkland Eftirtalin sveitarfélög (svæði C):

— í sýslunni Aude: Aigues Vives, Alairac, Antugnac, 
Argeliers, Argens Minervois, Arzens, Azille, 
Badens, Bagnoles, Baraigne, Bellegarde du Razès, 
Belvèze du Razès, Bize Minervois, Blomac, 
Bouilhonnac, Brezilhac, Brugairolles, Cailhau, 
Calhavel, Cambieure, Camplong d’Aude, Canet, 
Carcassonne, Castelnaudary, Castelnau d’Aude, 
Caunes Minervois, Caux et Sauzens, Conques 
sur Orbiel, Escales, Escueillens et Saint Just de 
Bélangard, Espéraza, Fabrezan, Fa, Fanjeaux, 
Fenouillet du Razès, Ferran, Fleury d’Aude, 
Fontiès d’Aude, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, 
Grèzes, Gruissan, Herminis, Homps, Hounoux, La 
Courtete, Lafage, La Force, La Redorte, Lasbordes, 
La Serpent, Lasserre de Prouille, Laure Minervois, 
Lavalette, Les Casses, Lezignan, Limousis, Mailhac, 
Malves en Minervois, Maquens, Mas Stes Puelles, 
Marcorignan, Marseillette, Mazerolles du Razes, 
Mirepeisset, Molleville, Montazels, Montbrun les 
Corbières, Montferrand, Montgradail, Montquiers, 
Montmaur, Montreal, Montseret, Moussoulens, 
Narbonne, Orsans, Ouveillan, Paraza, Plavilla, 
Pennautier, Pepieux, Peyriac Minervois, Pouzols 
Minervois, Puicheric, Raissac d’Aude, Ribouisse, 
Ricaud, Rieux Minervois, Roquecourbe-Minervois, 
Roubia, Roullens, Rouvenac, Rustiques, Saint Couat 
d’Aude, Saint Frichoux, Saint Gauderic, Saint 
Laurent de la Cabrerisse, Saint Marcel sur Aude, 
Saint Martin Lalande, Saint Michel de Lanes, Saint 
Nazaire d’Aude, Saint Papoul, Sainte Valiere, Salleles 
Cabardes, Salleles d’Aude, Salsigne, Seignalens, 
Thezan des Corbieres, Tournissan, Tourouzelle, 
Trausse Minervois, Ventenac Minervois, Villalbe, 
Villalier, Villarzel Cabardes, Villautou, Villedaigne, 
Villedubert, Villegly, Villemoustaussou, Villeneuve 
Minervois, Villeneuve les Montreal ogVillesiscle,

— í sýslunni Hérault: Beaufort, Montels, Olonzac og 
Oupia.

Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Króatía Öll vínræktarhéruð (svæði B og C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Ítalía Vínræktarhéruð í Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, 
Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma 
di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, 
Toscana, Abruzzo, Puglia og á svæði með vernduðu 
upprunatáknuninni „Orvieto“ (svæði C)

Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Ungverjaland Öll vínræktarhéruð (svæði C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Austurríki Öll vínræktarhéruð (svæði B) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Rúmenía Öll vínræktarhéruð (svæði B og C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Slóvenía Öll vínræktarhéruð (svæði B og C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki

Slóvakía Öll vínræktarhéruð (svæði B og C) Öll viðurkennd vínþrúguyrki




