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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/670 

frá 31. janúar 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 251/2014 að því er varðar leyfilega framleiðsluferla til 

framleiðslu kryddblandaðra vínafurða (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 251/2014 frá 26. febrúar 2014 um skilgreiningu, lýsingu, 

kynningu, merkingu og vernd landfræðilegra merkinga á kryddblönduðum vínafurðum (1), einkum 2. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hefð er fyrir því að framleiða kryddblandaðar vínafurðir í Sambandinu og eru þær mikilvægar fyrir framleiðendur og 

neytendur sem og landbúnaðargeirann í Sambandinu. Í 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 251/2014 er mælt fyrir um þær 

kröfur, takmarkanir og lýsingar sem gilda um framleiðslu á kryddvíni. Hún veitir framkvæmdastjórninni einnig heimild 

til að samþykkja framselda gerð í því skyni að fastsetja framleiðsluferli til framleiðslu kryddblandaðra vínafurða. 

2) Í því skyni að ná fram öflugri neytendavernd, koma í veg fyrir villandi viðskiptahætti og tryggja sanngjarna samkeppni 

meðal framleiðenda ætti að setja fram skýrt skilgreindar viðmiðanir fyrir framleiðslu kryddblandaðra vínafurða. Í 

samræmi við 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 251/2014 skal framkvæmdastjórnin enn fremur taka tillit til 

framleiðsluferlanna sem Alþjóðavínstofnunin mælti með og birti. 

3) Framleiðsluferlin fyrir kryddblandaðar vínafurðir, sem Alþjóðavínstofnunin mælti með og birti, er að finna í ályktun 

Alþjóðavínstofnunarinnar OENO 439-2012 og ætti að nota þau sem viðmiðun við fastsetningu framleiðsluferla sem 

leyfð eru í Sambandinu. Hins vegar kom í ljós við samráð við sérfræðinga aðildarríkjanna og fulltrúa geirans fyrir 

kryddblandaðar vínafurðir að sum þessara ferla endurspegla ekki að öllu leyti hefðbundnar framleiðsluaðferðir í 

Sambandinu. Því ætti að breyta þeim og útfæra þannig að þau uppfylli betur þarfir framleiðenda að því er varðar 

aðferðir við framleiðslu og væntingar neytenda varðandi gæði afurðanna. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Framleiðsluferli til framleiðslu kryddblandaðra vínafurða 

Leyfileg framleiðsluferli til framleiðslu kryddblandaðra vínafurða, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 251/2014, eru þau sem 

tilgreind eru í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Gildistaka 

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

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 97, 8.4.2017, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 179/2017 frá 

22. september 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 84, 20.3.2014, bls. 14. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 31. janúar 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Skrá yfir leyfileg framleiðsluferli sem um getur í 2. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 251/2014 

Númer Framleiðsluferli Tilgangur Skilyrði fyrir notkun Kröfur 

1 Sýring og 

afsýring 

Til að auka eða minnka 

títranlegt sýruinnihald og 

raunverulegt sýruinnihald 

(minnkun eða aukning á 

sýrustigi) í því skyni að 

gefa sérstök skynmats-

einkenni og auka 

stöðugleika. 

— Rafhimnumeðhöndlun 

— Meðhöndlun með 

plúsjónaskiptum 

Að því er varðar 

rafhimnumeðhöndlun til sýringar 

gilda kröfurnar, sem settar eru fram 

í 14. viðbæti við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 606/2009 (1), að breyttu 

breytanda. 

Að því er varðar rafhimnumeð-

höndlun til afsýringar gilda 

kröfurnar, sem settar eru fram í 17. 

viðbæti við reglugerð framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 606/2009, að 

breyttu breytanda. 

Að því er varðar plúsjónaskipti 

gilda kröfurnar, sem settar eru fram 

í 15. viðbæti við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 606/2009, að breyttu breytanda. 

2 Síun og skiljun Til að fá fram: 

— gagnsæi afurða 

— líffræðilegan 

stöðugleika með því 

að fjarlægja örverur 

— efnafræðilegan 

stöðugleika. 

Kryddblandaðar vínafurðir streyma 

gegnum síur sem fanga svifagnir og 

efni í kvoðulausn. 

Hægt er að útfæra síun með eða án 

hvarftregs síunarhjálparefnis, með 

lífrænum himnum eða steinefnahimn-

um, þ.m.t. hálfgegndræpar himnur. 

 

3 Leiðrétting á lit 

og bragði 

— Til að stilla lit 

afurðarinnar. 

— Til að gefa afurðinni 

tiltekin skynmats-

einkenni. 

— Meðferð með vínfræðilegum 

viðarkolum. 

— Meðferð með 

pólývínýlpólýpýrrólídóni. 

Viðarkol: að hámarki 200 g/hl 

Pólývínýlpólýpýrrólídón: Að 

hámarki 80 g/hl 

4 Aukning á 

alkóhólinnihaldi 

Til að auka 

alkóhólstyrkleika 

— Fjarlæging vatns með: 

— frádráttaraðferðum til 

auðgunar, s.s. himnusíun, 

— kuldaþéttingu með frystingu 

og fjarlægingu ískristalla 

sem myndast þá. 

— Endurgerjun með því að bæta við 

gerjanlegum sykrum, sem um 

getur í 2. lið I. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 251/2014, og 

síðan gerjun með völdum 

gersveppum. 
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Númer Framleiðsluferli Tilgangur Skilyrði fyrir notkun Kröfur 

5 Minnkun á 

alkóhólinnihaldi 

Til að draga úr 

alkóhólstyrkleika 

Aðskilnaður etanóls með því að nota 

efnislegar aðferðir við aðskilnað. 

Kryddblönduðu vínafurðirnar sem 

eru meðhöndlaðar mega ekki vera 

með skynmatsgalla og verða að 

henta til beinnar neyslu. 

Minnkun á alkóhóli í krydd-

blönduðum vínafurðum getur ekki 

farið fram ef ein af eftirfarandi 

aðgerðum átti sér stað við 

framleiðslu á kryddblönduðu 

vínafurðinni: 

— íblöndun alkóhóls 

— þykking 

— endurgerjun 

6 Stöðgun með 

tilliti til 

vínsýrumagns 

Að ná fram stöðugleika 

með tilliti til 

kalíumvetnistartrats og 

kalsíumtartrats og annarra 

kalsíumsalta. 

— Meðferð með rafskiljun 

— Meðferð með plúsjónaskipti þar 

sem grunnvínið streymir í 

gegnum súlu sem er fyllt með 

fjölliðuresíni sem verkar sem 

óuppleysanleg, rafkleyf fjölliða 

(e. polyectrolyte) og skipta má 

plúsjónum þess út fyrir plúsjónir 

úr nærliggjandi umhverfi. 

— Kæling með því að geyma afurðir 

við lækkað hitastig 

Að því er varðar meðferð með 

rafskiljun gilda kröfurnar, sem 

settar eru fram í 7. viðbæti við 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 606/2009, að breyttu 

breytanda. 

Að því er varðar plúsjónaskipti 

gilda kröfurnar, sem settar eru fram 

í 12. viðbæti við reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (EB)  

nr. 606/2009, að breyttu breytanda. 

7 Blöndun Til að stilla af 

lokaskynmatslýsingu 

kryddblandaðra vínafurða 

Blöndun mismunandi afurða í 

víngeiranum eins og um getur í a-lið 

2. liðar, a-lið 3. liðar og a-lið 4. liðar 

3. gr. reglugerðar (ESB) nr. 251/2014. 

 

8 Rotvörn með 

varma 

Til að rotverja afurðina 

með því að tryggja 

örverufræðilegan 

stöðugleika. 

Hitameðhöndlun, þ.m.t. gerilsneyð-

ing. Hitun upp í það hitastig sem þarf 

til að fjarlægja gersveppi og bakteríur. 

 

9 Felling Til að fjarlægja 

óleysanlega efnisþætti 

Notkun á eftirfarandi hjálparefnum 

við vinnslu: 

— ætu gelatíni 

— plöntuprótíni úr hveiti og ertum 

— fiskilími 

— kaseini og kalíumkaseinötum 

— eggjaalbúmíni 

— bentóníti 

— kísildíoxíði í gelformi eða sem 

kvoðulausn 

 

(1) 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). 

 


