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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/273 

frá 11. desember 2017 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag 

við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og vottun, innfærslu- og 

útfærsluskrána, lögboðnar yfirlýsingar, tilkynningar og birtingu tilkynntra upplýsinga og um viðbætur 

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er varðar viðeigandi eftirlit og 

viðurlög, um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 555/2008, (EB) nr. 606/2009 og 

(EB) nr. 607/2009 og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 og 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/560 (*) 

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 markaðs-

kerfi 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 69. gr., 89. gr., 145. gr. (4. mgr.), 147. gr. (3. mgr.) og 223. gr. (2. mgr.) og  

5. lið D-þáttar II. hluta VIII. viðauka við þá reglugerð, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og 

eftirlit með sameiginlegu landbúnaðarstefnunni og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 352/78, (EB) nr. 165/94, 

(EB) nr. 2799/98, (EB) nr. 814/2000, (EB) nr. 1290/2005 og (EB) nr. 485/2008 (2), einkum 6. mgr. 64. gr. og 5. mgr. 89. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 felldi úr gildi og kom í stað reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (3). Ákvæði III. 

kafla I. bálks og 2. þáttar II. kafla II. bálks í II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 innihalda reglur, að því er varðar 

fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið og stjórnun þess, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og vottun, 

innfærslu- og útfærsluskrá og samskiptakröfur í víngeiranum, og fela framkvæmdastjórninni vald til að samþykkja 

framseldar gerðir og framkvæmdargerðir hvað þetta varðar. Þessar gerðir ættu að koma í stað viðkomandi ákvæða í 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 555/2008 (4) og (EB) nr. 436/2009 (5) sem og tiltekinna ákvæða í 

reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 (6) og (EB) nr. 607/2009 (7) varðandi vottun einyrkisvína og 

stjórnsýslureglur sem varða innfærslu- og útfærsluskrár. Til einföldunar ætti einnig að fella ákvæði framseldrar 

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/560 (8) inn í nýju framseldu gerðina. 

2) Í þágu réttarvissu ætti að skilgreina tiltekin hugtök sem eru notuð í þessari reglugerð og í framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/274 (9). Rétt þykir að skilgreina mismunandi tegundir vínsvæða og rekstraraðila í 

tengslum við sértæk réttindi og kröfur sem kveðið er á um fyrir hver þeirra í báðum reglugerðum. 

3) Í 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er mælt fyrir um þá almennu kröfu að aðildarríki veiti leyfi til að planta vínvið 

þegar framleiðendur, sem hyggjast planta eða endurplanta vínvið, hafa lagt fram umsókn. Tiltekin svæði eru þó 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 272/2022 frá 

23. September 2022 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (bíður birtingar). 
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undanþegin fyrirkomulaginu við veitingu leyfa skv. 4. mgr. þeirrar greinar. Nauðsynlegt er að mæla fyrir um reglur 

varðandi skilyrði fyrir beitingu þeirrar undanþágu. Þau svæði sem eru ætluð til notkunar í tilraunaskyni eða undir 

gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti ætti eingöngu að nota í tilgreindum tilgangi til að forðast að nýja fyrirkomulagið sé 

sniðgengið. Ekki ætti að setja vínræktarafurðir frá slíkum svæðum á markað nema aðildarríkin telji að engin hætta sé á 

markaðsröskunum. Tilraunir á sviði vínræktar og gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti, sem þegar eru til staðar, ættu að fá 

að halda áfram samkvæmt þeim reglum sem giltu um þær fyrir gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/560. Til 

að tryggja að svæði, þar sem vín eða vínafurðir eru einvörðungu ætlaðar til neyslu á heimili vínræktandans, stuðli ekki 

að markaðsröskunum þykir rétt að mæla fyrir um stærðartakmörk og gera undanþáguna háða skilyrðum um að 

vínræktandinn stundi ekki vínframleiðslu í viðskiptaskyni. Af sömu ástæðu ætti einnig að rýmka slíka undanþágu svo 

hún nái til stofnana sem ekki stunda viðskiptastarfsemi. Að því er varðar svæði sem er komið á fót af framleiðanda sem 

hefur, vegna eignarnáms í þágu almennings samkvæmt landslögum, misst tiltekið svæði þar sem vínvið var plantað ætti 

að mæla fyrir um skilyrði, að því er varðar hámarksyfirborðsflöt nýja svæðisins, til að forðast að grafa undan hinum 

almennu markmiðum með fyrirkomulaginu við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið. 

4) Í 1. og 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er mælt fyrir um reglur um veitingu leyfa fyrir nýplöntun og 

settar fram hæfis- og forgangsviðmiðanir sem aðildarríki geta beitt. Mæla ætti fyrir um sértæk skilyrði tengd sumum 

hæfis- og forgangsviðmiðununum til að koma á jöfnum samkeppnisskilyrðum fyrir framkvæmd þeirra og til að forðast 

að framleiðendur, sem hafa fengið veitt leyfi, geti sniðgengið leyfisveitingakerfið. Auk þess ætti að viðhalda þeim 

þremur viðbótarviðmiðunum sem komið var á með framseldri reglugerð (ESB) 2015/560: hæfisviðmiðun um óréttmæta 

nýtingu á orðspori verndaðra landfræðilegra merkinga; forgangsviðmiðun sem ívilnar þeim framleiðendum sem fara að 

reglum fyrirkomulagsins og hafa ekki vínekrur á búi sínu sem eru í órækt; og forgangsviðmiðun sem ívilnar stofnunum 

sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var gert upptækt í 

tengslum við hryðjuverkastarfsemi eða aðrar tegundir afbrota. Með hæfisviðmiðuninni er brugðist við þörfinni á að 

vernda orðspor tiltekinna landfræðilegra merkinga á svipaðan hátt og tiltekinna upprunatákna og tryggja að þeim stafi 

ekki ógn af nýplöntunum. Fyrsta forgangsviðmiðunin ívilnar tilteknum umsækjendum byggt á bakgrunni þeirra sem 

sýnir að þeir virða reglur fyrirkomulagsins við veitingu leyfa og að þeir eru ekki að sækja um leyfi fyrir nýplöntun á 

meðan þeir eru með svæði þar sem vínvið hefur verið plantað en engin framleiðsla fer þar fram, sem gæti gefið tilefni til 

leyfis til endurplöntunar. Önnur forgangsviðmiðunin hefur þann tilgang að ívilna stofnunum sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni og hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var gert upptækt í tengslum við hryðjuverka-

starfsemi og aðrar tegundir afbrota, til að hvetja til félagslegrar nýtingar á landi þar sem annars væri hætta á að 

framleiðsla færi ekki fram. 

5) Með tilliti til ákvæða 118. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 og til að takast á við náttúrulegan mismun og félagslegan 

og hagrænan mismun, sem og mismunandi áætlanir rekstraraðila um vöxt innan þessara mismunandi svæða innan 

tiltekins yfirráðasvæðis, ætti að heimila aðildarríkjunum að beita hæfisviðmiðununum og forgangsviðmiðununum, sem 

um getur í 1. og 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, sem og hæfis- og forgangsviðmiðununum þremur til 

viðbótar, á annan hátt á svæðisvísu varðandi tiltekin svæði sem hafa rétt til að fá verndaða upprunatáknun (VUT), 

varðandi tiltekin svæði sem hafa rétt til að fá verndaða, landfræðilega merkingu (VLM) eða varðandi svæði án 

landfræðilegrar merkingar. Slíkur munur á beitingu umræddra viðmiðana á hinum mismunandi svæðum tiltekins 

yfirráðasvæðis ætti ávallt að byggjast á muninum á milli umræddra svæða. 

6) Til að bregðast við tilvikum þar sem kerfið er sniðgengið á hátt sem ekki er gert ráð fyrir í þessari reglugerð ættu 

aðildarríkin að samþykkja ráðstafanir til að forðast að umsækjendur um leyfi sniðgangi hæfis- eða forgangsviðmiðanir 

þegar þau tilteknu ákvæði gegn sniðgöngu sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð ná ekki til athæfis þeirra að því er 

varðar sértæku hæfis- og forgangsviðmiðanirnar. 

7) Í 2. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er kveðið á um möguleika á því að rækta megi samhliða vínvið, sem 

framleiðandinn hefur skuldbundið sig til að ryðja, og nýplantaðan vínvið. Til að koma í veg fyrir misfellur ættu 

aðildarríkin að hafa möguleika á að tryggja, með viðeigandi aðferðum, að skuldbindingin um ruðningu sé uppfyllt, 

þ.m.t. krafan um að leggja fram tryggingu samhliða veitingu leyfis til fyrirhugaðrar endurplöntunar. Að auki er 

nauðsynlegt að tilgreina að ef ruðning er ekki framkvæmd innan fjögurra ára frestsins sem er settur fram í því ákvæði 

skal líta svo á að vínviðurinn sem er plantað á svæðinu sem skuldbindingin nær til sé óleyfilegur. 

8) Ákvæði 3. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 gerir aðildarríkjum kleift að takmarka endurplöntun á svæðum 

þar sem framleiða má vín með verndaða upprunatáknun eða verndaða, landfræðilega merkingu, á grundvelli tilmæla frá 

fagfélögum sem eru viðurkennd og koma fram fyrir hönd geirans. Skilgreina ætti forsendur eða ástæður fyrir slíkum 

ákvörðunum um takmarkanir til að skýra hver mörk gildissviðs þeirra eru, ásamt því að tryggja samræmi í 

fyrirkomulaginu og að komið sé í veg fyrir að það sé sniðgengið. Tryggja ætti að sjálfvirknin í veitingum leyfa til 

endurplöntunar, sem komið er á með ákvæði 1. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, komi ekki 
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í veg fyrir þann möguleika að aðildarríkin takmarki útgáfu leyfa fyrir tiltekin svæði í samræmi við b-lið 2. mgr. og  

3. mgr. 63. gr. þeirrar reglugerðar. Engu að síður ætti að taka skýrt fram að ekki megi líta svo á að tiltekin sértæk tilvik 

teljist sem fyrirkomulagið sé sniðgengið. 

9) Í 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er kveðið á um að tiltekin aðildarríki skuli halda skrá yfir vínekrur sem 

inniheldur uppfærðar upplýsingar um framleiðslugetuna. Í þessari reglugerð ætti að mæla fyrir um nánari lýsingu á 

upplýsingunum sem eiga að vera í skránni yfir vínekrur. 

10) Samkvæmt 1. mgr. 147. gr. reglugerðar (EB) nr. 1308/2013 er einungis heimilt að setja vínafurðir í dreifingu innan 

yfirráðasvæðis Sambandsins ef þeim fylgir opinberlega viðurkennt fylgiskjal. Mæla ætti fyrir um reglur um notkun 

þessa fylgiskjals. 

11) Reynsla aðildarríkjanna hefur sýnt að gildissvið undanþága frá þeirri skyldu að flytja vínafurðir með fylgiskjal getur náð 

yfir lengri vegalengdir og fleiri tegundir starfsemi og þannig auðveldað flutning á víni án þess að koma í veg fyrir 

fullnægjandi rekjanleikastig vínafurða. Einkum ættu þrúgusafi og must, sem falla undir SN-númer 2009 61 og 2009 69, 

sem eru afhent rekstraraðilum sem stunda ekki vínframleiðslu, einnig að vera undanþegin þar eð þessir rekstraraðilar 

falla ekki undir eftirlit þeirra yfirvalda sem stjórna víngeiranum og hægt er að tryggja rekjanleika þessara afurða með 

viðskiptaskjölum. 

12) Tilskipun ráðsins 2008/118/EB (10) inniheldur samræmt fyrirkomulag fyrir tilteknar vörur sem bera vörugjald, þ.m.t. 

tilteknir áfengir drykkir, og þar er kveðið á um rafrænt stjórnsýsluskjal og önnur skjöl sem verða að fylgja sendingum 

slíkra vara. Með það fyrir augum að setja samræmdar reglur, sem gilda innan Sambandsins, og einfalda formsatriði á 

sviði stjórnsýslu fyrir rekstraraðila þykir rétt að kveða á um að fylgiskjöl með sendingum vínafurða, í þeim tilgangi að 

beita reglum um vörugjald, teljist einnig viðurkennd fylgiskjöl í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

13) Með tilliti til ákvæða 40. gr. tilskipunar 2008/118/EB og til að hraða formsatriðum á sviði stjórnsýslu fyrir rekstraraðila 

og veita meiri tryggingar fyrir áreiðanleika m.t.t. vottunar og rekjanleika vínafurða ætti að viðurkenna notkun á 

einfölduðu upplýsingakerfi fyrir útgáfu rafrænna fylgiskjala, sem aðildarríkin koma á fót, sem gerir það kleift að nota 

viðskiptaskjal þar sem fram koma a.m.k. nauðsynlegar upplýsingar til að sanngreina vöruna og til að rekja flutninga á 

henni, að því er varðar sendingar vínafurða frá smáframleiðendum og sendingar vínafurða sem eru ekki vörugjalds-

skyldar. Til að gera aðildarríkjum, sem eru enn ekki farin að nota slíkt upplýsingakerfi, kleift að koma því á fót ætti þó 

að kveða á um umbreytingartímabil og meðan á því stendur er heimilt að nota fylgiskjöl bæði á pappírsformi og rafrænu 

formi. 

14) Með tilliti til ákvæða 30. gr. tilskipunar 2008/118/EB ætti aðildarríkjum að vera heimilt að nota einfaldað ferli og skjöl 

sem gera þeim kleift að vakta flutninga á vínafurðum sem fara eingöngu fram á yfirráðasvæði þeirra. 

15) Fylgiskjölin geta einnig þjónað þeim tilgangi að votta tiltekin einkenni vínafurða almennt og árgang þeirra eða 

vínþrúguyrki og einkum VUT þeirra eða VLM. Til að tryggja jafna meðferð allra rekstraraðila ætti í þessari reglugerð 

að mæla fyrir um við hvaða skilyrði er unnt að nota fylgiskjöl til slíkrar vottunar. Til að einfalda formsatriði á sviði 

stjórnsýslu fyrir rekstraraðila og til að létta álagi vegna venjubundinna verkefna af lögbærum yfirvöldum ætti að sjá til 

þess að þau geti heimilað sendendum að fylla út og votta sjálfir í fylgiskjölunum uppruna eða upprunastað og einkenni 

vínafurðanna, árgang eða þrúguyrki sem afurðin er framleidd úr og VUT eða VLM vínsins. 

16) Ef rekstraraðilar þurfa að leggja fram sértæk vottorð varðandi einkenni vínafurða, að beiðni þriðju landa, ætti í þessari 

reglugerð að veita þann möguleika að nota vottun fyrir útfluttar vínafurðir og fastsetja skilyrði fyrir ósvikni þess og 

notkun. 

17) Samkvæmt tollareglum er gerð krafa um viðbótarskjöl, s.s. útflutningsskýrslur, til viðbótar við fylgiskjölin, til sönnunar 

á útflutningi á vínafurðum. Því ætti að mæla fyrir um viðbótarmálsmeðferðarreglur um gerð og fullgildingu þessara 

skjala í samræmi við reglurnar sem mælt er fyrir um í eða samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 952/2013 (11).  
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18) Meiri líkur eru á svikum með vínafurðir sem fluttar eru í lausu en afurðir sem merktar eru á flöskum með einnota 

lokunarbúnaði. Að því er varðar slíkar sendingar ætti því að gera kröfu um að lögbært yfirvald á fermingarstaðnum 

upplýsi fyrirfram um þau atriði sem koma fram í fylgiskjalinu nema upplýsingakerfi sé notað sem gerir lögbæra 

yfirvaldinu á affermingarstaðnum mögulegt að fá þessar upplýsingar. 

19) Til að greiða fyrir eftirliti lögbærra yfirvalda með flutningi afurðasendinga frá þriðju löndum, sem settar eru í frjálst 

flæði, eða með afurðum Sambandsins sem voru upphaflega fluttar út og síðan fluttar aftur inn til Sambandsins ætti gera 

kröfu um að tilvísun í skjölin, sem notuð voru við setningu þeirra í frjálst flæði, eða, ef um er að ræða afurðir sem 

upprunnar eru í Sambandinu, í fylgiskjölin sem gefin voru út fyrir upphaflegu sendinguna eða önnur samþykkt skjöl, 

sem sanna uppruna afurðanna, sé í skjölunum sem fylgja sendingum slíkra afurða eftir að þær eru settar í frjálst flæði. 

20) Í þágu réttarvissu ætti að mæla fyrir um reglur til að samræma aðgerðir sem viðtakandi á að grípa til ef afurð, sem flutt 

er á grundvelli fylgiskjals, er synjað og til að tilgreina á grundvelli hvaða fylgiskjals megi síðar flytja afurðina. 

21) Til að takast á við þau tilvik þegar lögbært yfirvald kemst að því, eða hefur rökstuddan grun um, að sendandi hafi framið 

alvarlegt brot á reglum Sambandsins eða landsbundnum reglum í víngeiranum, að því er varðar flutning vínafurða á 

grundvelli fylgiskjala eða framleiðsluskilyrði eða samsetningu slíkra afurða, og með það fyrir augum að gera lögbærum 

yfirvöldum kleift að vakta flutning í kjölfarið eða til að taka ákvörðun um notkun viðkomandi afurðar síðar þykir rétt að 

mæla fyrir um ítarleg ákvæði varðandi þær verklagsreglur sem lögbæra yfirvaldið kann að gera kröfu um, að því er 

varðar fylgiskjöl og upplýsingaskipti og gagnkvæma aðstoð milli lögbærra yfirvalda í slíkum tilvikum. 

22) Til að tryggja varnaðaráhrif eða til að koma lögmæti aftur á ef um er að ræða brot, sem eru ekki alvarleg, sem varða 

fylgiskjöl fyrir flutninga á vínafurðum ætti að mæla fyrir um reglur sem gera lögbæra yfirvaldinu, sem uppgötvaði 

frávikið, kleift að grípa til viðeigandi ráðstafana til að setja reglur um slíkan flutning eða grípa til ráðstafana sem eru í 

réttu hlutfalli við brot að því er varðar frávikin, þ.m.t. bann við að setja afurðirnar, sem um ræðir, á markað og að 

upplýsa lögbær yfirvöld á fermingarstað. 

23) Í þágu réttarvissu þykir rétt að kveðið sé á um reglur er varða óviðráðanleg atvik eða ófyrirséð óhöpp á meðan á 

flutningi stendur svo að flutningsaðilanum sé ljóst hvers er krafist til að flutningsaðgerðin, sem um ræðir, sé samkvæmt 

reglum. 

24) Í ákvæðum 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er kveðið á um að innfluttum vínafurðum, sem falla undir þá grein, 

skuli fylgja vottorð, sem þar til bær aðili í upprunalandi afurðarinnar útbýr, og greiningarskýrsla sem stofnun eða deild, 

sem þriðja land sem er upprunaland tilnefnir, útbýr. Til að draga úr fjölda skjala, sem krafist er við innflutning til 

Sambandsins, og greiða fyrir eftirliti lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna ætti að sameina þetta vottorð og þessa 

greiningarskýrslu í eitt skjal, VI-1 skjal. Með það fyrir augum að tryggja réttarvissu og greiða fyrir viðskiptum ætti að 

sjá til þess að slíkt skjal teljist votta einkenni vínafurðarinnar, árgang eða þrúguyrki eða VUT eða VLM. 

25) Í þágu samræmingar og til að draga úr stjórnsýsluálagi, bæði fyrir rekstraraðila og aðildarríki, ætti að færa undanþágur 

frá kröfunni um að leggja fram VI-1 skjal fyrir vínafurðir, sem flytja á inn til Sambandsins, til samræmis við 

undanþágur sem gilda um skjöl sem fylgja sendingum vínafurða eftir að þær eru settar í frjálst flæði í Sambandinu, við 

skipan Sambandsins um að koma á tollfríðindum, sem mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 1186/2009 (12), og 

við undanþágur sem stafa af tilteknum samningum um stjórnmálasamband sem gerðir voru við þriðju lönd. 

26) Til að gera lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna kleift að beita samræmdum aðferðum og nota sömu tegund skjals, 

sama hvert viðtökuaðildarríki innfluttu afurðanna er, ætti að láta í té fyrirmynd að VI-1 skjalinu og að útdrætti úr því, 

VI-2 útdráttur, ásamt upplýsingum varðandi aðferðina sem skal fylgja við útgáfu þeirra. 

27) Mæla ætti fyrir um reglur um notkun VI-1 skjalsins og VI-2 útdráttarins til að tryggja að allir hlutaðeigandi aðilar fylgi 

sama verklagi við afgreiðslu sendingar í frjálst flæði. Að teknu tilliti til viðskiptahátta ætti að skýra nánar að ef 

vínsendingu er skipt upp ættu lögbær yfirvöld að hafa vald til að láta útbúa útdrætti úr VI-1 skjalinu undir eftirliti þeirra 

sem á að fylgja hverri nýrri sendingu sem verður til við skiptinguna.  
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28) Með það fyrir augum að greiða fyrir viðskiptum og einfalda óbeinan innflutning þykir rétt að mæla fyrir um reglur þar 

sem tilgreind eru þau tilvik þar sem ekki er þörf á frekari greiningu fyrir innflutning frá öðru þriðja landi en 

upprunalandi vínafurðarinnar. 

29) Með það fyrir augum að taka tillit til sérkenna tiltekinna vína s.s. líkjörvína og vína sem eru styrkt fyrir eimingu, sem og 

vína með landfræðilega merkingu, ætti að mæla fyrir um reglur í tengslum við notkun VI-1 skjalsins fyrir sendingar af 

slíkum vínum. Til að létta verkefni útflytjenda og yfirvalda ætti að vera nóg að leggja fram VI-1 skjalið til að votta 

landfræðilega merkingu eða að alkóhól, sem er bætt við líkjörvín og vín sem eru styrkt fyrir eimingu, sé fengið úr 

vínafurðum, að tilteknum skilyrðum uppfylltum. 

30) Með það fyrir augum að greiða fyrir viðskiptum við þriðju lönd sem hafa gert samninga við Sambandið, sem innihalda 

ákvæði varðandi nánari samvinnu um að koma í veg fyrir svik, og sem viðhalda góðum viðskiptatengslum við 

Sambandið þykir rétt að heimila framleiðendum í þessum löndum að gefa sjálfir út VI-1 skjöl og að líta á þessi skjöl 

sem skjöl sem þar til bærir aðilar þriðju landanna, eða stofnanir eða deildir sem þriðju löndin tilnefna, gefa út, eins og 

um getur í 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, með svipuðum hætti og þegar hefur verið leyft fyrir vín sem er 

upprunnið í Sambandinu. 

31) Að teknu tilliti til þróunar tölvukerfa í víngeiranum og til að auðvelda vöktun á flutningum og eftirlit með vínafurðum 

þykir rétt að heimila einnig notkun tölvukerfa og rafrænna skjala, sem þar til bærir aðilar þriðju landa skulu gefa út eða 

rekstraraðilar í þriðju löndunum gefa út beint, undir eftirliti lögbærra yfirvalda þeirra. Engu að síður ætti notkun 

tölvukerfa að falla undir tiltekin lágmarksskilyrði og viðurkenningu Sambandsins á því að eftirlitskerfi, sem komið er á í 

þriðja landi, bjóði upp á nægar tryggingar að því er varðar eðli, uppruna og rekjanleika vínafurðanna sem fluttar eru inn 

í Sambandið frá því þriðja landi. Því er nauðsynlegt að mæla fyrir um þessi lágmarksskilyrði. Til að einfalda og hraða 

málsmeðferð við útgáfu VI-2 útdrátta, bæði fyrir rekstraraðila og lögbær yfirvöld, þykir rétt að heimila yfirvöldum 

aðildarríkjanna að gefa út slíka útdrætti með því að nota tölvukerfi, í samræmi við málsmeðferðarreglur sem þeir koma 

til með að fastsetja. 

32) Samkvæmt 2. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 eiga einstaklingar eða lögaðilar, sem hafa vínafurðir undir 

höndum, að halda innfærslu- og útfærsluskrá fyrir þessar afurðir. Að því er varðar tiltekna rekstraraðila, þar sem birgðir 

og sala fara ekki yfir tiltekin viðmiðunarmörk eða sem selja eingöngu á sínu athafnasvæði, væri það þó óhófleg byrði að 

halda skrá. Þeir ættu því að vera undanþegnir þessari skyldu. Í þágu gagnsæis og eftirlits ættu aðildarríkin að halda skrá 

yfir þá rekstraraðila sem er skylt að halda innfærslu- og útfærsluskrá. Til að tryggja rekjanleika og vöktun flutnings og 

birgðahalds á vínafurðum ætti einnig að mæla fyrir um reglur varðandi nauðsyn þess að hafa aðskilda skrá fyrir hvert 

fyrirtæki, nánari upplýsingar um hvernig halda skuli skrána sem og um þær aðgerðir sem gera skal grein fyrir í skránni. 

33) Í þessari reglugerð ætti að kveða á um sameiginlegar reglur sem gilda fyrir alla rekstraraðila. Með það fyrir augum að 

auðvelda eftirlit ættu aðildarríki engu að síður að geta sett viðbótarreglur um skráningu upplýsinga varðandi tilteknar 

afurðir eða starfsemi, sem gera skal grein fyrir í skránni, og gert þá kröfu að rekstraraðilar tilkynni um tiltekna 

meðhöndlun sem gera skal grein fyrir í skránni. Þar eð þessar tilkynningar gætu þó valdið óhóflegu stjórnsýsluálagi fyrir 

tiltekna rekstraraðila er réttlætanlegt að takmarka möguleika aðildarríkis á að krefjast slíkra tilkynninga. 

34) Til að auðvelda söfnun markaðsupplýsingagagna fyrir vöktun og stjórnun markaðarins en takmarka um leið stjórnsýslu-

álag ætti að mæla fyrir um ákvæði til að tryggja að viðkomandi rekstraraðilar, með staðfestu í aðildarríkjum sem ber 

skylda til að halda skrá yfir vínekrur, leggi fram yfirlýsingar um framleiðslu og birgðir. Aðildarríki, sem ber ekki skylda 

til að halda skrá yfir vínekrur, ættu þó að eiga þess kost að gera kröfu um slíkar yfirlýsingar. Til að komast hjá tvíritun 

gagna ættu þau aðildarríki sem hafa innleitt skrá yfir vínekrur, sem inniheldur upplýsingar sem eru uppfærðar árlega um 

svæði hvers vínræktanda þar sem vínvið hefur verið plantað, að eiga þess kost að veita rekstraraðilum undanþágu frá því 

að gera grein fyrir svæðinu í framleiðsluyfirlýsingunni. 

35) Með það að markmiði að bæta rekjanleika og markaðsstjórnun ætti aðildarríkjunum að vera heimilt að safna viðbótar-

gögnum varðandi framleiðslu á þrúgum og musti sem ætluð eru til vínframleiðslu. Í þessu skyni ætti aðildarríkjunum að 

vera heimilt að krefjast uppskeruyfirlýsinga.  
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36) Með það að markmiði að bæta rekjanleika og markaðsstjórnun ætti aðildarríkjunum að vera heimilt að safna gögnum 

um starfsemi sem kann fara fram milli raunverulegrar uppskerudagsetningar og dagsetninga þegar framleiðslu- og 

uppskeruyfirlýsingar varðandi meðhöndlun eða setningu á markað á þrúgum úr uppskeru og musti eða þrúgusafa, sem 

framleidd eru úr þeim, eru lagðar fram. 

37) Í þágu aukins gagnsæis og stjórnunar markaðarins ættu reglurnar, sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð, ekki að 

hindra aðildarríki í að krefjast ítarlegri upplýsinga. Þar að auki ætti aðildarríkjum að vera heimilt að veita rekstraraðilum 

undanþágu frá því að leggja fram yfirlýsingar í tilvikum þar sem framleiðsla eða birgðir eru ekki til staðar. 

38) Að því er varðar 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 ætti að mæla fyrir um samræmdar reglur um eftirlit sem 

framkvæma skal í tengslum við innri markaðinn. Þau yfirvöld, sem bera ábyrgð á vöktun á geymslu og setningu 

vínafurða á markað, ættu því að fá nauðsynleg stjórntæki til að annast skilvirkt eftirlit, í samræmi við samræmdar reglur 

sem gilda í gervöllu Sambandinu, að því er varðar framleiðslugetu, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl, vottun og innfærslu- 

og útfærsluskrá. 

39) Til að tryggja snurðulausa framkvæmd eftirlits og sýnatöku úr þrúgum og vínafurðum ætti að samþykkja ákvæði til að 

koma í veg fyrir að aðilar, sem falla undir eftirlit, hindri slíkt eftirlit og að skuldbinda þá til að auðvelda sýnatöku og 

veita þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð. 

40) Með það fyrir augum að láta aðildarríkjum í té skilvirk tæki til að takast á við áhættuna á því að átt sé við vín á 

ólöglegan hátt hefur greiningargagnagrunni fyrir samsætugögn (e. analytical databank of isotopic data), sem um getur í 

5. mgr. 89. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013, verið komið á fót hjá og undir stjórn evrópsku tilvísunarmiðstöðvar-

innar fyrir eftirlit innan víngeirans (e. European reference centre for the control in the wine sector) sem sett var á stofn 

innan Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar. Notkun á tilvísunaraðferðum við samsætugreiningar tryggir skilvirkt 

eftirlit varðandi auðgun á vínafurðum eða það að komast að raun um íblöndun vatns í slíkar afurðir. Greiningar-

gagnagrunnur fyrir samsætugögn, ásamt öðrum greiningaraðferðum, hjálpar til við að sannprófa samræmi vínafurða við 

yfirlýstan uppruna og yrki. Í þessu skyni ætti að mæla fyrir um ákvæði varðandi notkun tilvísunaraðferða við 

samsætugreiningar og að því er varðar að hafa umsjón með og uppfæra greiningargagnagrunninn. 

41) Aðildarríkin ættu að tryggja skilvirkni þeirra yfirvalda sem bera ábyrgð á eftirliti innan víngeirans. Í því skyni ætti að 

samræma eftirlitsaðgerðir milli lögbærra yfirvalda í aðildarríkjum þar sem nokkur yfirvöld bera ábyrgð á eftirliti innan 

víngeirans og aðildarríkin ættu að tilnefna einn aðila sem ber ábyrgð á samskiptum milli þeirra og framkvæmda-

stjórnarinnar. 

42) Til að greiða fyrir eftirliti í gervöllu Sambandinu ættu aðildarríkin að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 

embættismenn lögbærra yfirvalda hafi nægilegar valdheimildir til rannsókna til að tryggja að farið sé að reglunum. 

43) Með það fyrir augum að tryggja rekjanleika vínafurða og að farið sé að reglum Sambandsins í víngeiranum ætti að 

viðhalda samræmingu á eftirliti og aðgangi lögbærra yfirvalda að upplýsingum í víngeiranum. Til að uppfylla þessa 

samræmdu nálgun að fullu ættu hin ýmsu yfirvöld, sem taka þátt í eftirliti með vínafurðum sem vörugjald er lagt á, að 

hafa aðgang að upplýsingum um flutninga á þessum afurðum sem fara fram samkvæmt tilskipun 2008/118/EB og 

reglugerð (EB) nr. 684/2009. Í þessu skyni þykir rétt að taka tillit til tölvukerfisins fyrir flutning og eftirlit með 

vörugjaldsskyldum afurðum sem komið var á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1152/2003/EB (13). 

44) Víxltengsl markaða í víngeiranum og viðskipti milli aðildarríkja og þriðju landa kalla á nána samvinnu milli hinna ýmsu 

yfirvalda sem bera ábyrgð á eftirliti. Að því er varðar skilvirkt samstarf milli aðildarríkjanna við beitingu reglna í 

víngeiranum ættu lögbær yfirvöld aðildarríkjanna að eiga þess kost að hafa samráð við lögbær yfirvöld í öðru 

aðildarríki. Í þessu skyni ætti að mæla fyrir um reglur sem gilda um gagnkvæma aðstoð að fenginni beiðni. Í því skyni 

að einfalda stjórnun útgjalda sem varða töku og sendingar á sýnum, greiningu og skynmatsprófanir og nýtingu á 

þjónustu sérfræðings ætti að fastsetja þá meginreglu að slík útgjöld skuli falla á lögbært yfirvald aðildarríkisins sem 

pantar sýnatökuna eða þjónustu sérfræðingsins. 

45) Til að auka skilvirkni gagnkvæmrar aðstoðar lögbærra yfirvalda ætti þessi reglugerð að innihalda ákvæði um 

sönnunargildi niðurstaða úr eftirliti sem er framkvæmt samkvæmt þessari reglugerð í öðru aðildarríki en aðildarríkinu 

þar sem eftirlitið var framkvæmt.  
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46) Til að berjast gegn svikum með skilvirkum hætti, til að forðast alvarlega áhættu á svikum eða til að grípa til viðeigandi 

aðgerða, ef grunur leikur á að ekki sé farið að reglum Sambandsins varðandi vínafurðir eða ef slíkt hefur komið í ljós, 

ættu samskiptastofnanir hlutaðeigandi aðildarríkja að eiga þess kost að tilkynna hver annarri um slík tilvik. Í þessu skyni 

ættu hlutaðeigandi aðildarríki að nota upplýsingakerfi sem framkvæmdastjórnin gerir aðgengileg. 

47) Í 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 er kveðið á um stjórnsýsluviðurlög ef ekki er farið að reglum um 

hæfisviðmiðanir, skuldbindingar og aðrar skyldur sem leiða af beitingu sérlaga um landbúnað. Samkvæmt 4. mgr.  

71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal kveða á um stjórnsýsluviðurlög í tengslum við plantanir sem ekki hefur 

verið veitt leyfi fyrir. Til að tryggja varnaðaráhrif ættu aðildarríkin að geta stigskipt þessum viðurlögum í samræmi við 

söluverðmæti vínsins sem er framleitt á viðkomandi vínekrum. Lágmarksgildi umræddra viðurlaga ætti að samsvara 

meðalárstekjum á hektara vínsvæða á vettvangi Sambandsins, mælt sem heildarframlegð á hvern hektara vínsvæða. Út 

frá þessu lágmarksgildi ætti að ákveða stighækkun sem veltur á því hversu lengi brot gegn reglunum hafa staðið yfir. Ef 

lágmarksgildi sem er fastsett á vettvangi Sambandsins er lægra en áætlaðar meðalárstekjur á hektara á viðkomandi 

svæði ætti einnig að gefa aðildarríkjunum möguleika á að beita hærri lágmarksviðurlögum gagnvart framleiðendum á 

tilteknu svæði. Slík hækkun á lágmarksgildi viðurlaga ætti að vera í réttu hlutfalli við áætlaðar meðalárstekjur á hektara 

á svæðinu þar sem vínræktarsvæðið sem ekki var veitt leyfi fyrir er staðsett. 

48) Að teknu tilliti til nauðsynjar þess að tryggja skjóta og öfluga vernd neytenda er mikilvægt að kveða á um möguleikann 

á því að stöðva tímabundið notkun fylgiskjala og vottunaraðferða af hálfu rekstraraðila, sem staðfest er, eða grunur 

leikur á um, að fari ekki að reglum Sambandsins um framleiðslu eða flutning á vínafurðum eða notkun á einfölduðu 

fyrirkomulagi eða rafrænum aðferðum fyrir innflutning, ef um er að ræða svik eða heilbrigðisáhættu fyrir neytendur. 

49) Til að tryggja skilvirka beitingu þessarar reglugerðar og tilhlýðilega vöktun á vínmarkaðnum ætti að kveða á um 

viðurlög með varnaðaráhrifum, sem aðildarríkin skulu beita samkvæmt alvarleika þess þegar ekki er farið að tilskildum 

ákvæðum og ef það kemur fyrir aftur, í tilvikum þegar ekki er staðið við skuldbindingar um að halda inn- og 

útfærsluskrár, leggja fram yfirlýsingar eða gera tilkynningar. 

50) Til að tryggja rekstraraðilum sanngjarna meðferð ætti að mæla fyrir um reglur um tilvik þar sem um er að ræða 

augljósar villur og undantekningartilvik. 

51) Í samræmi við 223. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 ætti að mæla fyrir um reglur um tilkynningar sem aðildarríki 

skulu senda framkvæmdastjórninni. Í þessu skyni þykir rétt að mæla fyrir um eðli og gerð þeirra upplýsinga sem skal 

veita og skilyrði varðandi birtingu upplýsinganna. 

52) Til að auðvelda eftirlit með skjölum fyrir innflutning á vínafurðum, sem þriðju lönd gefa út, ætti framkvæmdastjórnin að 

útbúa og birta skrá yfir þar til bæra aðila, tilnefndar stofnanir eða deildir og viðurkennda vínframleiðendur sem þriðju 

lönd hafa tilkynnt um að því er varðar að útbúa slík skjöl. Með það fyrir augum að auðvelda tilkynningar og beiðnir um 

aðstoð milli aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar annars vegar og þriðju landa hins vegar ætti framkvæmdastjórnin 

einnig að birta opinberlega þá samskiptastofnun sem er tilnefnd í hverju þriðja landi til að vera í samskiptum við 

framkvæmdastjórnina og aðildarríkin. 

53) Til að tryggja gæði vínafurða ætti að mæla fyrir um ákvæði sem varða framkvæmd bannsins við því að ofpressa 

þrúgur. Sannprófun á því að þessu banni sé beitt rétt útheimtir viðeigandi vöktun á aukaafurðum úr vínframleiðslu og 

endanlegri notkun þeirra. Í þessu skyni ætti að fastsetja reglur um lágmarkshlutfall alkóhóls í aukaafurðum eftir pressun 

á þrúgum sem og um skilyrði fyrir skyldubundinni ráðstöfun aukaafurða, sem einstaklingar eða lögaðilar eða hópar 

einstaklinga eða lögaðila hafa undir höndum, undir eftirliti lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna. Þar eð slík skilyrði 

tengjast beinlínis vínframleiðsluferlinu ætti að tilgreina þau með vínfræðilegu vinnsluaðferðunum og takmörkununum, 

sem gilda um framleiðslu á víni, sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 606/2009. Því ætti að breyta þeirri reglugerð til 

samræmis við það. 

54) Í þágu skýrleika og réttarvissu ætti að fella brott þau ákvæði reglugerða (EB) nr. 555/2008, (EB) nr. 606/2009 og (EB) 

nr. 607/2009 sem þessi reglugerð og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274 koma í staðinn fyrir. Af sömu ástæðu ætti 

að fella reglugerð (EB) nr. 436/2009 og framselda reglugerð (ESB) 2015/560 úr gildi.  
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

INNGANGSÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur sem koma til viðbótar við reglugerðir (ESB) nr. 1306/2013 og (ESB) nr. 1308/2013, 

eftir því sem við á, að því er varðar: 

a) fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, 

b) skrána yfir vínekrur, 

c) viðurkennd fylgiskjöl, vottun og reglur um innflutning á víni, 

d) innfærslu- og útfærsluskrána, 

e) lögboðnar yfirlýsingar, 

f) eftirlit og greiningargagnagrunn fyrir samsætugögn, 

g) lögbær yfirvöld og gagnkvæma aðstoð milli þeirra, 

h) viðurlög, 

i) tilkynningar og birtingu tilkynntra upplýsinga. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í þessari reglugerð og framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 2018/274 er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „vínræktandi“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur einstaklinga eða lögaðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans 

samkvæmt landslögum, sem hefur yfir að ráða búi á yfirráðasvæði Sambandsins, eins og skilgreint er í 52. gr. sáttmálans 

um Evrópusambandið í tengslum við 355. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, og er með svæði þar sem 

vínvið hefur verið plantað þar sem afurð svæðisins er notuð til framleiðslu á vínafurðum í viðskiptaskyni, eða svæðið nýtur 

undanþágu vegna notkunar í tilraunaskyni eða undir gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti, sem um getur í 2. mgr. 3. gr. 

þessarar reglugerðar, 

b) „vínafurðir“: afurðirnar sem tilgreindar eru í XII. hluta I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, að undanskildu 

vínediki sem fellur undir SN-númer 2209 00 11 og 2209 00 19, 

c) „vínekruspilda“: landbúnaðarspilda eins og hún er skilgreind í a-lið 4. mgr. 67. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 þar 

sem vínvið hefur verið plantað og annaðhvort stefnt að framleiðslu á vínafurðum í viðskiptaskyni eða hún nýtur undanþágu 

vegna notkunar í tilraunaskyni eða undir gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti, sem um getur í 2. mgr. 3. gr. þessarar 

reglugerðar, 

d) „yfirgefið vínræktarsvæði“: svæði þar sem vínvið hefur verið plantað, sem hefur ekki verið nýtt til reglubundinnar ræktunar 

með það fyrir augum að framleiða markaðshæfa afurð í meira en fimm vínár, með fyrirvara um sértæk tilvik, sem 

aðildarríkin skilgreina, og þar sem ruðningin veitir framleiðanda ekki lengur rétt til fá leyfi til endurplöntunar í samræmi 

við 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

e) „uppskerandi“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans samkvæmt 

landslögum, sem safnar þrúgnauppskeru á svæði þar sem vínvið hefur verið plantað til að setja þrúgurnar á markað fyrir 

framleiðslu þriðju aðila á vínafurðum, eða til að vinna úr þeim vínafurð á búi sínu, eða lætur slíkt fara fram fyrir sína hönd, 

í viðskiptalegum tilgangi, 

f) „vinnsluaðili“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans samkvæmt 

landslögum, sem vinnur vín eða lætur vinna það fyrir sína hönd, þar sem útkoman er léttvín, líkjörvín, freyðivín eða 

hálffreyðandi vín, loftblandað freyðivín eða loftblandað hálffreyðandi vín, gæðafreyðivín eða ilmríkt gæðafreyðivín,  
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g) „smásali“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans samkvæmt landslögum, 

sem stundar m.a. þá starfsemi að selja vín og must beint til neytenda í smáum stíl, en hvert aðildarríki skilgreinir magnið 

nánar með hliðsjón af því sem einkennir viðskiptin og dreifinguna, en að undanskildum aðilum sem nota kjallara sem eru 

búnir til geymslu eða aðstöðu til að setja vín á flöskur í stórum stíl og farandkaupmönnum sem selja vín sem eru flutt í 

lausu, 

h) „átöppun“: það að tappa víni á ílát, sem rúma mest 60 lítra, sem lokaafurð til að bjóða megi hana til sölu, 

i) „átappari“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans samkvæmt landslögum, 

sem stundar átöppun víns eða lætur átöppun fara fram fyrir sína hönd, 

j) „söluaðili“: einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og aðila hans samkvæmt landslögum, 

aðrir en einkaneytendur eða smásalar, sem heldur birgðir af vínafurðum í viðskiptalegum tilgangi eða tengist viðskipum 

með þær og tappar þeim hugsanlega einnig á ílát, að undanskildum eimingarstöðvum, 

k) „vínár“: markaðsárið fyrir víngeirann eins og um getur í d-lið 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2008. 

2. Að því er varðar IV. til VIII. kafla í þessari reglugerð, að undanskilinni 47. gr., og IV. til VII. kafla í framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 32018/274 er „framleiðandi“ einstaklingur eða lögaðili eða hópur slíkra aðila, óháð réttarstöðu hópsins og 

aðila hans samkvæmt landslögum, sem vinnur sjálfur vín eða must úr ferskum þrúgum, musti eða nýju víni, sem er enn í gerjun, 

í viðskiptalegum tilgangi eða lætur framleiða það fyrir sína hönd. 

3. Að því er varðar 1. mgr. 10. gr. er „smáframleiðandi“ framleiðandi sem framleiðir að meðaltali minna en 1000 hl af víni á 

ári, á grundvelli árlegrar meðalframleiðslu a.m.k. þriggja vínára í röð. 

Aðildarríki geta ákveðið að skilgreiningin á „smáframleiðanda“ nái ekki yfir framleiðendur sem kaupa ferskar þrúgur, must eða 

nýtt vín sem er enn í gerjun til að vinna úr því vín. 

II. KAFLI 

FYRIRKOMULAG VIÐ VEITINGU LEYFA TIL PLÖNTUNAR Á VÍNVIÐ 

3. gr. 

Svæði sem eru undanþegin frá fyrirkomulaginu við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið 

1. Fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, sem mælt er fyrir um í III. kafla I. bálks II. hluta reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013, gildir ekki um plöntun eða endurplöntun á svæðum, sem um getur í 4. mgr. 62. gr. þeirrar reglugerðar, 

sem uppfylla viðeigandi skilyrði sem sett eru fram í 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar. 

2. Tilkynna skal lögbærum yfirvöldum fyrirfram um plöntun eða endurplöntun á svæðum sem ætluð eru til notkunar í 

tilraunaskyni eða undir gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti. Í tilkynningunni skulu koma fram allar viðkomandi upplýsingar um 

þessi svæði og um tímabilið þegar tilraunin stendur yfir eða um tímabilið þegar gróðrarstöðin fyrir ágræðslukvisti mun stunda 

framleiðslu. Lögbærum yfirvöldum skal einnig tilkynnt um framlengingar á slíkum tímabilum. 

Þegar ekki er talin vera nein hætta á markaðsröskunum geta aðildarríkin ákveðið að á þeim tímabilum sem um getur í fyrstu 

undirgrein sé heimilt að setja þrúgurnar, sem eru framleiddar á þessum svæðum, og vínafurðirnar sem fást úr þessum þrúgum, á 

markað. Við lok þessara tímabila skal framleiðandinn annað hvort: 

a) afla sér leyfis í samræmi við 64. eða 68. gr. reglugerðar (ESB) 1308/2013 fyrir viðkomandi svæði, til að setja megi 

þrúgurnar, sem eru framleiddar á því svæði, og vínafurðirnar, sem eru fengnar úr þessum þrúgum, á markað eða 

b) ryðja slíkt svæði á eigin kostnað í samræmi við 1. mgr. 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013.  
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Öll svæði sem eru ætluð undir tilraunastarfsemi eða gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti, sem er plantað fyrir 1. janúar 2016 eftir 

veitingu nýplöntunarréttinda, skulu eftir þá dagsetningu fara áfram að öllum skilyrðum sem eru skilgreind fyrir nýtingu slíkra 

réttinda fram til loka tilraunatímabilsins eða framleiðslutímabils gróðrarstöðvarinnar fyrir ágræðslukvisti sem leyfin voru veitt 

fyrir. Að slíkum tímabilum loknum gilda reglurnar sem mælt er fyrir um í fyrstu og annarri undirgrein. 

3. Plöntun eða endurplöntun á svæðum þar sem vín eða vínafurðir eru einvörðungu ætlaðar til neyslu á heimili 

vínræktandans skal háð eftirfarandi skilyrðum: 

a) slíkt svæði er ekki stærra en 0,1 hektari, 

b) viðkomandi vínræktandi stundar ekki vínframleiðslu eða framleiðslu á öðrum vínafurðum í viðskiptaskyni. 

Að því er varðar þessa málsgrein mega aðildarríkin líta svo á að tilteknar stofnanir, sem ekki eru með viðskiptastarfsemi, 

jafngildi heimili vínræktanda. 

Aðildarríki geta ákveðið að tilkynna skuli um plantanirnar sem um getur í fyrstu undirgrein. 

4. Framleiðandi sem hefur misst tiltekið svæði, þar sem vínvið var plantað, vegna eignarnáms í þágu almennings samkvæmt 

landslögum skal hafa rétt til að planta á nýju svæði að því tilskildu að slíkt svæði, þar sem nýplöntun á að fara fram, sé ekki 

stærra en 105% af svæðinu sem hann missti, miðað við hreinrækt. Svæðið þar sem nýplöntun á að fara fram skal skráð í skrána 

yfir vínekrur. 

5. Ruðning svæða sem njóta undanþágunnar sem um getur í 2. og 3. mgr. skal ekki vera grundvöllur fyrir leyfi til 

endurplöntunar skv. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. Hins vegar skal veita slíkt leyfi ef svæði þar sem nýplöntun hefur 

farið fram eru rudd, í samræmi við undanþáguna í 4. mgr. 

4. gr. 

Skilyrði fyrir veitingu leyfa 

1. Þegar aðildarríki beita hæfisviðmiðuninni sem er mælt er fyrir um í c-lið 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

gilda reglurnar sem mælt er fyrir um í A-þætti I. viðauka við þessa reglugerð. 

Aðildarríkin mega einnig beita því viðbótarmarkmiði og þeim viðmiðunum án mismununar að umsóknin skal ekki valda 

umtalsverðri hættu á óréttmætri nýtingu á orðspori tiltekinna verndaðra upprunatáknana og skal það teljast gefið ef opinber 

yfirvöld sýna ekki fram á tilvist slíkrar áhættu. 

Mælt er fyrir um reglurnar um beitingu þessarar viðbótarviðmiðunar í B-þætti I. viðauka. 

2. Ef aðildarríki ákveða, við veitingu leyfa fyrir nýplöntun, að beita einni eða fleiri af hæfisviðmiðununum sem um getur í  

a- til c-lið 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og viðbótarviðmiðuninni sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, 

geta þau beitt slíkum viðmiðunum á landsvísu eða á lægra, svæðisbundnu stigi. 

3. Þegar aðildarríki beita einni eða fleiri af forgangsviðmiðununum sem eru tilgreindar í 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013 gilda reglurnar sem mælt er fyrir um í A- til H-þætti II. viðauka við þessa reglugerð. 

Aðildarríkin geta einnig beitt því viðbótarmarkmiði og þeim viðmiðunum án mismununar varðandi fyrri hegðun framleiðanda 

og stofnana, sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og hafa félagslegan tilgang, sem hafa fengið afhent land sem var gert upptækt 

í tengslum við hryðjuverkastarfsemi og önnur afbrot. Mælt er fyrir um reglurnar um beitingu þessara viðbótarviðmiðana í  

I. þætti II. viðauka. 

4. Ef aðildarríki ákveða, við veitingu leyfa fyrir nýplöntun, að beita einni eða fleiri af forgangsviðmiðununum sem um getur 

í a- til h-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og viðbótarviðmiðuninni sem kveðið er á um í 3. mgr. þessarar 

greinar, geta þau beitt slíkum viðmiðunum á samræmdan hátt á landsvísu eða með mismiklum áherslum á mismunandi svæðum 

aðildarríkjanna.  
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5. Notkun á einni eða fleiri af viðmiðununum sem eru tilgreindar í 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 sem 

hæfisviðmiðanir á einu af þeim landfræðilegu þrepum sem um getur í 2. mgr. 63. gr. skal teljast tilhlýðilega rökstudd að því er 

varðar d-lið 1. mgr. 64. gr. þeirrar reglugerðar ef með notkun hennar er stefnt að því að takast á við tiltekið vandamál sem hefur 

áhrif á vínræktargeirann á því tiltekna landfræðilega stigi, sem einungis er hægt að takast á við með slíkri takmörkun. 

6. Með fyrirvara um reglurnar sem mælt er fyrir um í I. og II. viðauka að því er varðar sértækar hæfis- og forgangs-

viðmiðanir skulu aðildarríkin, ef nauðsyn krefur, samþykkja viðbótarráðstafanir til að forðast að umsækjendur sniðgangi hæfis- 

og forgangsviðmiðanirnar sem er að finna í þeim viðaukum. 

5. gr. 

Leyfi til fyrirhugaðrar endurplöntunar 

Aðildarríki geta sett fram þá kröfu að lögð sé fram trygging gegn veitingu leyfis til framleiðanda sem skuldbindur sig til að 

ryðja svæði þar sem vínvið hefur verið plantað í samræmi við 2. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

Ef framleiðendur framkvæma ekki ruðningu fyrir lok fjórða ársins frá þeim degi þegar nýjum vínvið var plantað skulu ákvæði 

71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 alltaf gilda að því er varðar svæðið sem skuldbindingin varðar en hefur ekki verið rutt. 

6. gr. 

Takmarkanir á endurplöntun 

Aðildarríkin geta takmarkað endurplöntun á grundvelli 3. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 ef hið tiltekna svæði þar 

sem endurplöntun á að fara fram er staðsett á svæði þar sem útgáfa leyfa fyrir nýplöntun er takmörkuð, í samræmi við b-lið  

2. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, og að því tilskildu að ákvörðunin sé rökstudd með þörfinni fyrir að forðast 

staðfesta hættu á umtalsverðri verðmætisrýrnun tiltekinnar verndaðrar upprunatáknunar (VUT) eða verndaðrar, landfræðilegrar 

merkingar (VLM). 

Hættan á umtalsverðri verðmætisrýrnun sem um getur í fyrstu undirgrein er ekki til staðar ef: 

a) hið tiltekna svæði þar sem endurplöntun á að fara fram er staðsett á sama VUT- og VLM-svæði og svæðið sem var rutt og 

endurplöntun vínviðar er í samræmi við sömu VUT- og VLM-forskrift og svæðið sem var rutt, 

b) markmið endurplöntunarinnar er framleiðsla á víni án landfræðilegrar merkingar, að því tilskildu að umsækjandinn taki á 

sig sömu skuldbindingar og þær sem mælt er fyrir um í 2. lið í A- og B-þætti I. viðauka við þessa reglugerð, í tengslum við 

nýplöntun. 

III. KAFLI 

SKRÁIN YFIR VÍNEKRUR 

7. gr. 

Lágmarksupplýsingar í skránni yfir vínekrur 

1. Að því er varðar 1. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, í aðildarríkjum sem innleiða fyrirkomulagið við 

veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, skulu uppfærðu upplýsingarnar í skránni yfir vínekrur innihalda a.m.k. upplýsingarnar og 

nákvæmu skilgreiningarnar sem settar eru fram í III. og IV. viðauka við þessa reglugerð að því er varðar hvern vínræktanda. 

2. Að því er varðar 3. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, í aðildarríkjum sem innleiða ekki fyrirkomulagið við 

veitingu leyfa til plöntunar á vínvið en innleiða landsbundnar stuðningsáætlanir fyrir endurskipulagningu eða breytingar á 

vínekrum, skulu uppfærðu upplýsingarnar í skránni yfir vínekrur innihalda a.m.k. einfölduðu upplýsingarnar og nákvæmu 

skilgreiningarnar sem settar eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð.  
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IV. KAFLI 

FYLGISKJÖL OG REGLUR UM INNFLUTNING Á VÍNAFURÐUM 

I. ÞÁTTUR 

FYLGISKJÖL VEGNA VÖKTUNAR OG VOTTUN VÍNAFURÐA 

8. gr. 

Almennar reglur 

1. Að því er varðar 1. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal fylgiskjal fylgja sérhverri flutningsaðgerð í 

tengslum við vínafurðir sem fer fram milli vínræktenda, uppskerenda, framleiðenda, vinnsluaðila, átappara eða söluaðila eða frá 

þeim til smásala. 

Rekstraraðilarnir, sem um getur í fyrstu undirgrein, skulu geta lagt fylgiskjalið fyrir lögbæru yfirvöldin meðan flutnings-

aðgerðin stendur yfir. 

2. Einungis er heimilt að nota fylgiskjalið vegna einnar sendingar. 

3. Aðildarríkin skulu útbúa skrá yfir rekstraraðilana, sem um getur í þessari grein, og halda henni uppfærðri. Ef slík skrá eða 

listi hefur þegar verið útbúinn í öðrum tilgangi er einnig heimilt að nota hann til að ná markmiðum þessarar reglugerðar. 

9. gr. 

Undanþágur 

1. Þrátt fyrir 8. gr. er ekki krafist fylgiskjals í eftirfarandi tilvikum: 

a) vínafurðir eru fluttar frá vínekru til vínframleiðsluathafnasvæðis, milli tveggja athafnasvæða sama fyrirtækis eða milli 

athafnasvæða sem tilheyra hópi framleiðenda, án eigendaskipta, að því tilskildu að flutt sé til vínframleiðslu, vinnslu, 

geymslu eða átöppunar, að heildarvegalengd fari ekki yfir 70 km og flutningurinn eigi sér eingöngu stað innan 

yfirráðasvæðis eins aðildarríkis eða að lögbær yfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkja hafi samþykkt hann, 

b) þrúguhrat og víndreggjar: 

i. eru flutt til eimingarstöðvar eða edikframleiðslustöðvar ef afurðinni fylgir afhendingarseðill framleiðandans samkvæmt 

þeim skilyrðum sem lögbær yfirvöld aðildarríkisins, þar sem flutningurinn hefst, hafa mælt fyrir um, eða 

ii. ef flutt er í þeim tilgangi að innkalla vínafurðina úr vínframleiðsluferlinu eða úr annarri vinnslu á þrúgum undir eftirliti 

lögbærra yfirvalda, eins og kveðið er á um í vii. lið b-liðar 1. mgr. 14. gr. og 2. mgr. 18. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2018/274, 

c) þrúgusafi og must, sem falla undir SN-númer 2009 61 og 2009 69, eru afhent rekstraraðilum, sem stunda ekki vínfram-

leiðslu, ef afurðinni fylgir viðskiptaskjal, 

d) vínafurðir eru framleiddar og fluttar eingöngu innan yfirráðasvæðis aðildarríkja sem falla ekki undir þá skuldbindingu að 

halda skrá yfir vínekrur, í samræmi við 1. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

e) þegar um er að ræða eftirfarandi vínafurðir, sem eru eingöngu fluttar innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, í ílátum með 

nafnrúmmál að hámarki 60 lítrar: 

i. vínafurðir í merktum ílátum, sem lokað er með einnota lokunarbúnaði, með nafnrúmmál að hámarki 10 lítra þar sem 

heildarmagn fer ekki yfir: 

— fimm lítra eða fimm kíló ef um er að ræða þrúgumustsþykkni, einnig hreinsað, 

— 100 lítra af öllum öðrum afurðum,  
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ii. vín eða þrúgusafa ætlað sendiráðum, ræðismannsskrifstofum og svipuðum stofnunum, innan þeirra marka sem þeim 

eru sett, 

iii. vín eða þrúgusafa: 

— sem flutt er með búslóð í einkaeign og er ekki ætlað til sölu, 

— í skipum, flugvélum eða lestum og ætlað til neyslu um borð, 

iv. vín, hlutgerjað vín, hlutgerjað þrúgumust og þrúgumust, sem einstaklingar flytja og er ætlað til einkaneyslu 

viðtakanda eða fjölskyldu hans, þar sem flutt magn fer ekki yfir 30 lítra, 

v. hvers konar afurð sem er ætluð til vísindalegra eða tæknilegra tilrauna, þar sem flutt heildarmagn fer ekki yfir einn 

hektólítra, 

vi. sýnishorn af vöru, 

vii. sýnishorn fyrir lögbært yfirvald eða tilnefnda rannsóknarstofu. 

2. Þegar ekki er krafist fylgiskjals skulu sendendur hvenær sem er geta sannað að upplýsingarnar sem skráðar eru í 

innfærslu- og útfærsluskránni, sem kveðið er á um í V. kafla, eða öðrum skrám, sem aðildarríkið þar sem flutningsaðgerðin 

hófst gerir kröfu um, séu réttar. 

10. gr. 

Viðurkennd fylgiskjöl 

1. Lögbær yfirvöld skulu viðurkenna eftirfarandi skjöl sem fylgiskjöl að því tilskildu að þau uppfylli skilyrðin sem mælt er 

fyrir um í 2. til 5. mgr. og í V. viðauka: 

a) þegar um er að ræða vínafurðir sem sendar eru innan aðildarríkis eða frá einu aðildarríki til annars, án þess að það hafi áhrif 

á b-lið þessarar undirgreinar: 

i. eitt af þeim skjölum sem um getur í 21. gr. (6. mgr.) eða 26. gr. (a-lið 1. mgr.) tilskipunar 2008/118/EB þegar um er að 

ræða afurðir sem eru fluttar samkvæmt skattfrestunarkerfi innan Sambandsins, að því tilskildu að einstaka stjórnsýslu-

lega tilvísunarkóðanúmerið („ARC númer“), sem um getur í 21. gr. (3. mgr.) þeirrar tilskipunar, komi greinilega fram, 

að það sé útbúið í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 684/2009 (14) og, ef skjalið sem um getur 

í 26. gr. (a-lið 1. mgr.) tilskipunar 2008/118/EB er notað, að sendandinn fari að ákvæðum 1. mgr., 

ii. þegar um er að ræða vörur sem bera vörugjald og eru fluttar innan Sambandsins, eftir að þær hafa verið afhentar til 

neyslu í aðildarríkinu þar sem flutningsaðgerðin hófst: einfaldaða fylgiskjalið, sem um getur í 1. mgr. 34. gr. til-

skipunar 2008/118/EB, sem er útbúið og notað í samræmi við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 3649/92 

(15), 

iii. þegar um er að ræða vínafurðir sem bera vörugjald, sem smáframleiðendur senda skv. 40. gr. tilskipunar 2008/118/EB, 

og vínafurðir sem eru ekki vörugjaldsskyldar: eitt af eftirfarandi skjölum, sem er útbúið í samræmi við skilyrðin sem 

sendingaraðildarríkið mælir fyrir um: 

— þegar aðildarríkið notar upplýsingakerfi: prentað afrit af rafræna stjórnsýsluskjalinu, sem er gert á grundvelli þess 

kerfis, eða viðskiptaskjal þar sem sérstaka stjórnsýslunúmerið („MVV númerið“), sem kerfið úthlutar rafræna 

stjórnsýsluskjalinu, kemur greinilega fram að því tilskildu að skjalið sé gert í samræmi við gildandi landsbundnar 

reglur, 

— þegar aðildarríkið notar ekki upplýsingakerfi: stjórnsýsluskjal eða viðskiptaskjal með MVV númerinu sem lögbært 

yfirvald úthlutar, að því tilskildu að skjalið og afrit af því séu fullgilt í samræmi við 3. mgr. þessarar greinar, 

b) þegar um er að ræða vínafurðir sem eru sendar til þriðja lands eða yfirráðasvæðis sem um getur í 2. og 3. mgr. 5. gr. 

tilskipunar 2008/118/EB: eitt af skjölunum sem um getur í i. eða iii. lið a-liðar. 

Eingöngu er heimilt að nota skjölin, sem um getur í öðrum undirlið iii. liðar a-liðar fyrstu undirgreinar, fram til  

31. desember 2020. 

2. Á skjölunum, sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr., skulu koma fram upplýsingarnar sem eru tilgreindar í  

A-þætti V. viðauka eða lögbærum yfirvöldum veittur aðgangur að þeim upplýsingum.  
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Þegar þessi skjöl eru með stjórnsýslulegt tilvísunarkóðanúmer (ARC númer) sem tölvukerfið, sem um getur í 2. mgr. 21. gr. 

tilskipunar 2008/118/EB, úthlutar eða MVV númer sem upplýsingakerfi, sem sendingaraðildarríkið kemur á fót, eins og um 

getur í fyrsta undirlið iii. liðar a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr., úthlutar skulu upplýsingarnar, sem um getur í A-þætti  

V. viðauka við þessa reglugerð, geymdar í kerfinu sem er notað. 

3. Fullgilda skal skjölin, sem um getur í öðrum undirlið iii. liðar a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr., og afrit þeirra fyrir 

sendingu: 

a) með dagsetningu, undirritun embættismanns lögbæra yfirvaldsins og stimpli þess embættismanns eða 

b) með dagsetningu og undirritun sendanda og að sendandinn setji á, eins og við á: 

i. sérstakan stimpil í samræmi við fyrirmyndina sem um getur í C-þætti V. viðauka, 

ii. stimpil sem lögbæru yfirvöldin mæla fyrir um, eða 

iii. merki eftir stimpilvél sem lögbær yfirvöld hafa samþykkt. 

Sérstaka stimpilinn eða stimpilinn sem mælt er fyrir um, sem um getur í b-lið, má prenta fyrirfram á eyðublöðin þegar prentun 

fer fram með prentara sem er viðurkenndur til slíkrar notkunar. 

4. Ef um er að ræða vínafurðir sem eru fluttar inn frá þriðja landi skal í skjölunum, sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar 

1. mgr., vísað til vottorðsins sem er útbúið í upprunalandinu í samræmi við 20. gr. 

5. Þrátt fyrir 1. mgr. geta aðildarríkin viðurkennt önnur skjöl sem fylgiskjöl, þ.m.t. skjöl sem eru gerð með tölvuvæddum 

aðferðum, sem er ætlað að einfalda málsmeðferðina að því er varðar flutning vínafurða sem fer eingöngu fram á yfirráðasvæði 

þeirra og þegar þær eru fluttar út beint frá yfirráðasvæði þeirra. 

11. gr. 

Vottun um uppruna eða upprunastað, einkenni, árgang eða vínþrúguyrki og VUT eða VLM 

1. Litið skal svo á að skjölin sem um getur í i. og iii. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. votti uppruna eða 

upprunastað, gæði og einkenni vínafurðarinnar, árgang eða þrúguyrki sem hún er framleidd úr og, eftir atvikum, VUT eða 

VLM. Í því skyni skal sendandinn eða aðili sem hefur heimild til að koma fram fyrir hönd sendandans færa inn í reit 17l í 

þessum skjölum viðeigandi upplýsingar sem settar eru fram í I. hluta VI. viðauka. 

2. Sendandinn skal votta að upplýsingarnar sem krafist er skv. 1. mgr. séu nákvæmar, á grundvelli innfærslu- og 

útfærsluskrár sem skal halda í samræmi við V. kafla eða á grundvelli vottuðu upplýsinganna í skjölunum sem fylgja fyrri 

sendingum af viðkomandi afurð og opinberum samræmisathugunum sem lögbær yfirvöld framkvæma í samræmi við VII. kafla. 

3. Þegar aðildarríkin krefjast þess að eftirlitsaðili, sem er tilnefndur í þessu skyni, útbúi vottorð um verndaða upprunatáknun 

eða verndaða, landfræðilega merkingu að því er varðar vínafurðir, sem eru framleiddar á yfirráðasvæði þeirra, skal á 

fylgiskjalinu vera tilvísun í þetta vottorð, heiti og, eftir atvikum, tölvupóstfang eftirlitsaðilans. 

12. gr. 

Vottun um útfluttar vínafurðir 

1. Í hvert skipti sem lögbær yfirvöld þriðja lands, sem er viðtökuland, krefjast vottunar, eins og um getur í 11. gr., fyrir 

vínafurðir sem eru sendar til þess þriðja lands skal sú vottun vera í formi eins af eftirfarandi: 

a) rafrænt stjórnsýsluskjal eða annað viðskiptaskjal, sem er notað í samræmi við 6. mgr. 21. gr. tilskipunar 2008/118/EB, eða 

skjal eins og um getur í iii. lið a-liðar 1. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar, að því tilskildu að sendandinn eða aðili sem hefur 

heimild til að koma fram fyrir hönd sendandans tilgreini viðeigandi upplýsingar sem settar eru fram í I. hluta VI. viðauka 

við þessa reglugerð, 

b) sértækt vottorð fyrir útflutning sem er útbúið á grundvelli sniðmátsins og krafnanna sem settar eru fram í II. hluta  

VI. viðauka við þessa reglugerð.  
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2. Vottorðið, sem um getur í b-lið 1. mgr., skal teljast ósvikið þegar það er fullgilt með dagsetningu og undirritun 

sendandans eða aðila sem hefur heimild til að koma fram fyrir hönd sendandans og þegar sendandinn tilgreinir ARC númer eða 

MVV númer, sem lögbæra yfirvaldið úthlutar fylgiskjalinu, á vottorðinu sem stjórnsýslulega tilvísun. 

3. Ákvæði 2. og 3. mgr. 11. gr. gilda, að breyttu breytanda, um vottunina sem um getur í 1. mgr. 

13. gr. 

Skjöl notuð sem sönnun fyrir útflutningi 

1. Þegar vínafurðir fara í dreifingu á grundvelli skjals, sem um getur í i. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr., skal 

sönnun fyrir útflutningi frá tollsvæði Sambandsins vera á formi útflutningsskýrslu, sem um getur í 28. gr. tilskipunar 

2008/118/EB, og útflutningstollstöðin útbýr í samræmi við 334. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

nr. 2015/2447 (16). 

2. Þegar vínafurðir fara í dreifingu á grundvelli skjals, sem um getur í iii. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr., skal 

leggja fram sönnun fyrir útflutningi frá tollsvæði Sambandsins í samræmi við 334. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2015/2447. Í því tilviki skal sendandinn eða aðili sem hefur heimild til að koma fram fyrir hönd sendandans skrá tilvísun 

útflutningsskýrslunnar, sem um getur í 331. gr. þeirrar reglugerðar og útflutningstollstöðin gefur út, á fylgiskjalið með 

einhverjum af þeim upplýsingum sem settar eru fram í D-þætti V. viðauka við þessa reglugerð. 

3. Auk fylgiskjalsins skal upplýsingablaðið, sem tollasamvinnuráðið mælir fyrir um í ályktun sinni frá 3. desember 1963, 

fylgja vínafurðum, sem eru fluttar út til bráðabirgða til eins af aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) í samræmi 

við ráðstafanir sem gilda um ytri aðvinnslu sem kveðið er á um í d-lið 210. gr. reglugerðar (ESB) nr. 952/2013 í samræmi við  

I. og V. kafla VII. bálks framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2446 (17) og I. kafla VII. bálks 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2447, til geymslu, þroskunar og/eða pökkunar. Í reitum á blaðinu, sem eru ætlaðir fyrir 

lýsingu á afurðinni, skal henni lýst í samræmi við reglur Sambandinu og landsbundnar reglur og tilgreint það magn víns sem 

flutt er. 

Þessar upplýsingar skulu teknar úr frumriti fylgiskjalsins sem fylgir víninu við flutning til tollskrifstofunnar þar sem 

upplýsingablaðið er gefið út. Á upplýsingablaðinu skal einnig tilgreina tegund, dagsetningu og númer skjalsins er fylgdi 

sendingunni áður. 

Ef flytja á afurðirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, aftur inn á tollsvæði Sambandsins, skal til þess bær EFTA-tollstöð fylla 

út upplýsingablaðið á viðeigandi hátt. Líta skal á það skjal sem ígildi fylgiskjals vegna flutnings til tollstöðvar, annaðhvort á 

ákvörðunarstað í Sambandinu eða þar sem afurðin er sett í dreifingu til neyslu, að því tilskildu að í reitnum „Vörulýsing“ sé að 

finna þær upplýsingar sem tilgreindar eru í fyrstu undirgrein. 

Hlutaðeigandi tollstöð í Sambandinu skal stimpla á afrit eða ljósrit af því skjali sem viðtakandi eða fulltrúi hans leggur fram og 

senda honum það aftur í samræmi við þessa reglugerð. 

14. gr. 

Sendingar ópakkaðra vínafurða 

1. Þegar tölvukerfið eða upplýsingakerfið, sem um getur í fyrsta undirlið iii. liðar a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. 

eða í 5. mgr. 10. gr., er ekki notað eða þegar þetta kerfi gerir það ekki mögulegt að senda lögbæra yfirvaldinu á afferm-

ingarstaðnum upplýsingarnar skal sendandi sendingar ópakkaðra vínafurða, í síðasta lagi við brottför flutningatækis, senda 

lögbæra yfirvaldinu á yfirráðasvæðinu, þar sem fermingarstaðurinn er staðsettur, afrit af fylgiskjalinu að því er varðar 

eftirfarandi afurðir:  

a) afurðir upprunnar í Sambandinu, þegar um er að ræða meira magn en 60 lítra: 

i. vín sem er ætlað til framleiðslu á víni með verndaða upprunatáknun eða verndaða, landfræðilega merkingu eða 

einyrkisvíni eða árgangsvíni eða ætlað til átöppunar og setningar á markað sem slíkt, 

ii. hlutgerjað þrúgumust,  
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iii. þrúgumustsþykkni, einnig hreinsað, 

iv. ferskt þrúgumust þar sem gerjun var stöðvuð með íblöndun alkóhóls, 

v. þrúgusafi, 

vi. þrúgusafaþykkni, 

b) afurðir sem eru ekki upprunnar í Sambandinu, þegar um er að ræða meira magn en 60 lítra: 

i. ferskar þrúgur, þó ekki vínber til neyslu, 

ii. þrúgumust, 

iii. þrúgumustsþykkni, einnig hreinsað, 

iv. hlutgerjað þrúgumust, 

v. ferskt þrúgumust þar sem gerjun var stöðvuð með íblöndun alkóhóls, 

vi. þrúgusafi, 

vii. þrúgusafaþykkni, 

viii. líkjörvín sem er notað við framleiðslu afurða sem falla ekki undir SAT-númer 2204. 

c) afurðir, óháð uppruna þeirra og því magni sem er flutt, með fyrirvara um undanþágur sem um getur í 9. gr.: 

i. víndreggjar, 

ii. þrúguhrat sem er ætlað til eimingar eða annarrar iðnaðarvinnslu, 

iii. piquette-vín, 

iv. vín, styrkt fyrir eimingu, 

v. vín úr þrúgum af yrkjum sem eru ekki skráð sem vínviðaryrki í flokkuninni sem gerð var af aðildarríkjunum skv.  

81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 fyrir þá stjórnsýslueiningu sem þær eru uppskornar á, 

vi. afurðir sem ekki má bjóða eða afhenda til beinnar neyslu. 

Lögbært yfirvald á yfirráðasvæðinu þar sem fermingarstaðurinn er staðsettur skal tilkynna lögbæru yfirvaldi á yfirráðasvæðinu 

þar sem affermingarstaðurinn er staðsettur um að flutningur sé hafinn. 

2. Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. geta aðildarríkin fastsett ólík tímabil til að senda afrit af fylgiskjalinu að því er varðar sendingar 

vínafurða sem eru fluttar eingöngu innan yfirráðasvæðis þeirra. 

15. gr. 

Sendingar afurða frá þriðja landi eða afurða Sambandsins sem hafa áður verið fluttar út til þriðja lands 

1. Þegar um er að ræða flutning innan tollsvæðis Sambandsins á sendingu afurða frá þriðja landi sem sett er í frjáls flæði skal 

fylgiskjalið byggja á VI-1 skjalinu, sem um getur í 20. gr., eða jafngildu skjali, eins og um getur í 26. eða 27. gr., og skal 

innihalda eftirfarandi upplýsingar eða lögbærum yfirvöldum veittur aðgangur að þeim upplýsingum: 

a) númer VI-1 skjals eða tilvísanir í eitt af skjölunum sem um getur í 26. og 27. gr., 

b) nafn og heimilisfang aðilans í þriðja landinu sem fyllti út skjalið, sem um getur í a-lið, eða heimilaði framleiðanda að fylla 

það út, 

c) hvenær skjalið, sem um getur í a-lið, var fyllt út.  
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Rekstraraðilinn skal geta lagt fram VI-1 skjal, jafngilt skjal, eins og um getur í 26. eða 27. gr., eða VI-2 útdrátt, sem um getur í 

22. gr., hvenær sem lögbær yfirvöld aðildarríkjanna fara fram á það. 

2. Þegar um er að ræða flutning innan tollsvæðis Sambandsins á sendingu vínafurða sem eiga uppruna sinn innan 

Sambandsins og hafa áður verið fluttar út til þriðja lands eða yfirráðasvæðis, sem um getur í 2. og 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 

2008/118/EB, skal fylgiskjalið innihalda eftirfarandi upplýsingar eða lögbærum yfirvöldum veittur aðgangur að þessum 

upplýsingum: 

a) tilvísun í fylgiskjalið, sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar, og er útbúið fyrir 

upphaflegu sendinguna eða 

b) tilvísanir í önnur fylgiskjöl sem innflytjandi leggur fram til sönnunar á uppruna afurðarinnar og lögbært yfirvald telur 

fullnægjandi þegar afurðin er sett í frjálst flæði í Sambandinu. 

3. Þegar tölvukerfið, sem um getur í 2. mgr. 21. gr. tilskipunar 2008/118/EB, eða upplýsingakerfi, sem sendingaraðildarríkið 

kemur á fót, er notað skulu upplýsingarnar sem eru tilgreindar í 1. og 2. mgr. þessarar greinar geymdar í kerfinu sem er notað. 

16. gr. 

Höfnun viðtakanda 

Ef viðtakandi hafnar, í heild eða að hluta til, afurð sem er flutt á grundvelli fylgiskjals skal hann rita orðin „hafnað af 

viðtakanda“ aftan á skjalið, ásamt dagsetningu og undirritun viðtakanda ásamt, ef við á, upplýsingum um það magn sem er 

hafnað, í lítrum eða kílóum. 

Í slíku tilviki er heimilt að endursenda afurðina til sendanda með sama fylgiskjali eða geyma hana á athafnasvæði flutningsaðila 

þar til búið er að fylla út nýtt skjal til að senda með afurðinni til baka. 

17. gr. 

Fullgilding á fylgiskjalinu ef um er að ræða alvarlegt brot eða ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum 

1. Ef lögbært yfirvald kemst að því, eða hefur rökstuddan grun um, að sendandi flytji eða hafi flutt vínafurð sem er ekki í 

samræmi við ákvæði Sambandsins, eða ákvæði landslaga sem samþykkt hafa verið samkvæmt þeim, að því er varðar 

framleiðsluskilyrði eða samsetningu þess, eða vínafurð þar sem alvarlegt brot í tengslum við fylgiskjöl hefur verið framið, getur 

yfirvaldið farið fram á að sendandinn útfylli nýtt fylgiskjal fyrir þá vínafurð og fái lögbært yfirvald til að fullgilda það. 

Þegar fullgilding er veitt geta fylgt henni skilyrði varðandi notkun afurðarinnar síðar eða bann við því að setja afurðina á 

markað. Hún skal samanstanda af stimpli, undirritun embættismanns lögbæra yfirvaldsins og dagsetningu. 

2. Yfirvaldið sem um getur í 1. mgr. skal upplýsa það yfirvald sem ber ábyrgð á svæðinu þar sem fermingarstaðurinn er. Ef 

um er að ræða flutning innan Sambandsins gildir gagnkvæm aðstoð eða tilkynningar um grun um að ekki sé farið að tilskildum 

ákvæðum skv. 43. og 45. gr. 

18. gr. 

Ráðstafanir ef um er að ræða brot varðandi fylgiskjöl, önnur en alvarleg brot 

1. Ef lögbært yfirvald kemst að því að sending, sem útheimtir fylgiskjal, er flutt án slíks skjals eða flutt á grundvelli skjals 

sem inniheldur villur eða ófullnægjandi upplýsingar skal það gera nauðsynlegar ráðstafanir til að samræma slíkan flutning 

settum reglum, annaðhvort með því að leiðrétta efnislegar villur eða með því að fylla út nýtt skjal. 

Yfirvaldið, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal stimpla skjöl sem búið er að leiðrétta eða fylla út í samræmi við það ákvæði. 

Úrbætur vegna frávika frá reglum mega ekki seinka umræddri flutningsaðgerð lengur en bráð nauðsyn krefur.  
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Ef upp koma endurtekin frávik frá reglum af hálfu sama sendanda skal yfirvaldið, sem um getur í fyrstu undirgrein 1. mgr., 

upplýsa yfirvaldið, sem ber ábyrgð á svæðinu þar sem fermingarstaðurinn er, um slíkt. Ef um er að ræða flutning innan 

Sambandsins gildir gagnkvæm aðstoð eða tilkynningar um grun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum skv. 43. og 45. gr. 

2. Ef ómögulegt reynist að samræma flutningsaðgerðina settum reglum samkvæmt fyrstu undirgrein 1. mgr. skal yfirvaldið, 

sem um getur í þeirri undirgrein, stöðva flutninginn. Það skal tilkynna sendanda að flutningurinn hafi verið stöðvaður og um 

þær ráðstafanir sem gripið var til í kjölfarið. Í þessum ráðstöfunum getur falist bann við því að setja afurðina á markað. 

19. gr. 

Óviðráðanleg atvik eða ófyrirséð óhöpp 

Ef nauðsynlegt reynist meðan á flutningi stendur, vegna óviðráðanlegra atvika eða ófyrirséðs óhapps, að skipta farmi, sem 

krafist er fylgiskjals með, eða farmurinn glatast, allur eða að hluta, skal flytjandi fara fram á það við lögbært yfirvald, sem er 

næst þeim stað þar sem óhappið eða óviðráðanlega atvikið átti sér stað, að það gefi út yfirlýsingu þar um og geri nauðsynlegar 

ráðstafanir til að samræma flutningsaðgerðina, sem um ræðir, settum reglum. 

II. ÞÁTTUR 

FYLGISKJÖL FYRIR SETNINGU INNFLUTTRA VÍNAFURÐA Í FRJÁLST FLÆÐI 

20. gr. 

Vottun um að innfluttar vínafurðir séu í samræmi við tilskilin ákvæði 

1. Fylgiskjal fyrir innflutning á vínafurðum skal samanstanda annars vegar af vottorðinu og hins vegar af greiningar-

skýrslunni, sem um getur í a- og b-lið 3. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, eftir því sem við á, og skal vera í einu 

skjali, hér á eftir nefnt „VI-1 skjal“. Greiningarskýrsluþáttur VI-1 skjalsins þarf þó ekki að vera útfylltur ef afurðirnar eru ekki 

ætlaðar til beinnar neyslu. 

Þar til bærir aðilar og tilnefndar stofnanir eða deildir, sem um getur í a- og b-lið 3. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013, skulu vera þau sem um getur í a- og b-lið 1. mgr. 51. gr. þessarar reglugerðar að því er varðar hlutaðeigandi 

þriðju lönd. 

2. VI-1 skjalið skal útbúið og notað í samræmi við 22. til 25. gr. og líta skal svo á að það votti að innfluttu afurðirnar: 

a) hafi einkenni vínafurðar í samræmi við lög Sambandsins eða í samræmi við tvíhliða samninga sem eru í gildi á milli 

Sambandsins og þriðja lands, 

b) hafi verið framleiddar úr þrúgum úr tilteknum árgangi eða hafi verið framleiddar úr tilteknu vínþrúguyrki eða -yrkjum, 

c) séu, eftir atvikum, samkvæmt forskriftum fyrir landfræðilegar merkingar í samræmi við samning Alþjóðaviðskipta-

stofnunarinnar um hugverkarétt í viðskiptum („TRIPS-samningurinn“), löggjöf Sambandsins um landfræðilegar merkingar 

eða samning um viðurkenningu og verndun landfræðilegra merkinga milli Sambandsins og þriðja landsins þar sem vínið er 

upprunnið. 

21. gr. 

Undanþágur 

Þrátt fyrir 3. mgr. 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 gilda eftirfarandi undanþágur: 

a) ekki þarf að leggja fram VI-1 skjal fyrir: 

i. afurðir í merktum ílátum með nafnrúmmál að hámarki 10 lítra, sem lokað er með einnota lokunarbúnaði, þar sem 

heildarmagnið sem flutt er, hvort sem það samanstendur af aðskildum sendingum eða ekki, fer ekki yfir 100 lítra, 

ii. vín og þrúgusafa sem er hluti af einkaeign einstaklinga sem flytja fastan búsetustað sinn frá þriðja landi til 

Sambandsins í skilningi 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1186/2009,  
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iii. vín sent í vörusendingum frá einum einstaklingi til annars, í skilningi 25. gr. reglugerðar (EB) nr. 1186/2009, að 

hámarki 30 lítrar í hverri sendingu, 

iv. vín, þrúgumust og þrúgusafa sem eru í persónulegum farangri ferðamanna, í skilningi 41. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1186/2009, að hámarki 30 lítrar á hvern ferðamann, 

v. vín og þrúgusafa fyrir kaupstefnur, eins og þær eru skilgreindar í 90. gr. reglugerðar (EB) nr. 1186/2009, að því 

tilskildu að viðkomandi afurðir séu í merktum ílátum sem eru að hámarki tveir lítrar og með einnota lokunarbúnaði, 

vi. magn af víni, þrúgumusti og þrúgusafa í öðrum ílátum en þeim sem um getur í v. lið, sem er flutt inn í þeim tilgangi 

að nota það til vísindalegra og tæknilegra tilrauna, að hámarki 100 lítrar, 

vii. vín og þrúgusafa sem eru flutt inn í samræmi við ákvæði Vínarsamningsins um stjórnmálasamband frá 18. apríl 1961, 

Vínarsamningsins um ræðissamband frá 24. apríl 1963 eða annarra ræðissamninga, eða New York samningsins frá 

16. desember 1969 um sérstakar sendinefndir, 

viii. vín og þrúgusafa sem geymd eru um borð í skipum og flugvélum sem notuð eru í millilandaflutningum, 

ix. vín og þrúgusafa sem eru upprunnin og átöppuð í Sambandinu, flutt út til þriðja lands og endursend til tollsvæðis 

Sambandsins og afgreidd í frjálst flæði, 

b) ef um er að ræða vín í merktum ílátum, sem rúma mest 60 lítra, með einnota lokunarbúnaði og að því tilskildu að vínið sé 

upprunnið í landi sem hefur boðið sérstakar ábyrgðir sem Sambandið samþykkir, eins og tilgreint er í A-þætti IV. hluta  

VII. viðauka, þarf eingöngu að fylla út greiningarskýrsluþátt VI-1 skjalsins að því er varðar: 

i. raunverulegan alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál, 

ii. heildarsýruinnihald, 

iii. heildarinnihald brennisteinsdíoxíðs. 

22. gr. 

Reglur um gerð VI-1 skjalsins og VI-2 útdráttarins 

1. VI-1 skjalið skal útbúið á formi sem svarar til fyrirmyndarinnar í I. hluta VII. viðauka í samræmi við tæknireglurnar sem 

settar eru fram í þeim viðauka. 

Það skal undirritað af embættismanni þar til bærs aðila og af embættismanni tilnefndrar stofnunar eða deildar sem er í skránni 

sem kveðið er á um í 1. mgr. 51. gr. 

Frumrit og afrit VI-1 skjalsins skal fylgja afurðinni. 

Heimilt er að útbúa útdrátt, hér á eftir nefndur „VI-2 útdráttur“, í samræmi við fyrirmyndina í II. hluta VII. viðauka, sem 

inniheldur þau gögn sem koma fram í VI-1 skjalinu eða, ef VI-2 útdráttur var lagður fram, í þeim VI-2 útdrætti, og tollstöð 

Sambandsins stimpla hann. Frumrit og tvö afrit VI-2 útdráttarins skulu fylgja afurðinni. 

2. VI-1 skjöl og VI-2 útdrættir skulu bera raðnúmer sem þar til bær aðili úthlutar, ef um er að ræða VI-1 skjöl, og 

embættismaður hans undirritar skjalið og, ef um er að ræða VI-2 útdrætti, sem tollstöðin, sem stimplar þau, úthlutar. 

23. gr. 

Notkun VI-1 skjals og VI-2 útdrátta 

Þegar gengið hefur verið frá formkröfunum við tollmeðferð til að afgreiða sendingu í frjálst flæði skal afhenda lögbærum 

yfirvöldum í aðildarríkinu þar sem tollmeðferðin fer fram frumritið og afritið af VI-1 skjalinu, eða frumritið og afritin af VI-2 

útdrættinum fyrir sendingarnar, sem þau fylgja, sem hér segir: 

a) tollyfirvöld skulu árita bakhliðina á bæði frumriti og afriti VI-skjalsins eða frumriti og afritum VI-2 útdráttanna, skila 

viðkomandi aðila frumriti VI-1 skjalsins eða frumriti og eintaki af VI-2 útdrætti og geyma afrit af VI-1 skjalinu eða af VI-2 

útdrættinum í a.m.k. fimm ár,  
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b) ef framsenda á sendingu áður en hún er afgreidd í frjálst flæði skal nýi sendandinn afhenda tollyfirvöldum, sem hafa eftirlit 

með sendingunni, VI-1 skjalið og VI-2 útdráttinn sem varða þá sendingu eða, ef sendingin fellur undir VI-2 útdrátt sem var 

útfylltur áður og VI-2 útdrátt sem var útfylltur síðar, þessa tvo VI-2 útdrætti. 

Ef VI-2 útdráttur er afhentur ásamt VI-1 skjalinu skulu tollyfirvöld sannprófa að upplýsingarnar sem færðar eru inn í VI-1 

skjalið samsvari þeim sem færðar eru inn í VI-2 útdráttinn. Ef um er að ræða að VI-2 útdráttur sem var útfylltur síðar er 

afhentur ásamt VI-2 útdrætti sem var útfylltur áður skulu tollyfirvöld sannprófa að upplýsingarnar sem færðar eru inn í VI-2 

útdráttinn sem var útfylltur áður samsvari þeim sem færðar eru inn í VI-2 útdráttinn sem var útfylltur síðar og þau skulu 

stimpla þann síðarnefnda, sem skal þá vera jafngildur VI-2 útdrættinum sem var útfylltur áður. 

Tollyfirvöld skulu árita bakhliðina á bæði frumriti og afriti VI-1 skjalsins eða VI-2 útdráttarins sem var útfylltur áður. 

Tollyfirvöld skulu skila frumriti VI-1 skjalsins og sérhverjum VI-2 útdrætti til nýja sendandans og skulu geyma afritin í 

a.m.k. fimm ár. 

Ekki er þó þörf á að fylla út VI-2 útdrátt ef sending afurðar er endurútflutt til þriðja lands, 

c) ef sendingu er skipt upp áður en hún er afgreidd í frjálst flæði skal viðkomandi aðili afhenda tollyfirvöldum, sem hafa 

eftirlit með sendingunni, frumrit og afrit VI-1 skjalsins eða VI-2 útdráttarins sem var útfylltur áður, sem varðar sendinguna 

sem á að skipta upp, ásamt frumriti VI-2 útdráttarins sem var útfylltur síðar fyrir hverja nýja sendingu og tveimur afritum af 

þeim. 

Tollyfirvöld skulu sannprófa að upplýsingarnar sem færðar eru inn í VI-1 skjalið eða VI-2 útdráttinn sem var útfylltur áður 

samsvari þeim sem eru í VI-2 útdrættinum sem var útfylltur síðar fyrir hverja nýja sendingu. Ef þær eru samsvarandi skulu 

tollyfirvöld stimpla það síðara, sem verður þá jafngilt VI-2 útdrættinum sem var útfylltur áður, og árita bakhliðina á bæði 

frumriti og afriti VI-1 skjalsins eða VI-2 útdráttarins sem var útfylltur áður. Þau skulu skila frumriti VI-2 útdráttarins sem 

var útfylltur síðar til viðkomandi aðila ásamt frumriti VI-1 skjalsins eða VI-2 útdráttarins sem var útfylltur áður og geyma 

afrit af hverju þessara skjala í a.m.k. fimm ár. 

24. gr. 

Notkun VI-1 skjals ef um er að ræða óbeinan innflutning 

Í tilvikum þegar vín hefur verið flutt út frá þriðja landi, frá því yfirráðasvæði þar sem það var framleitt (hér á eftir nefnt 

„upprunaland“), til annars þriðja lands (hér á eftir nefnt „útflutningsland“) áður en það er flutt út til Sambandsins skal VI-1 

skjalið fyrir viðkomandi vín teljast gilt fyrir innflutning til Sambandsins ef þar til bærir aðilar útflutningslandsins útbjuggu það, 

án frekari greiningar á víninu, á grundvelli VI-1 skjals eða jafngildis þess sem þar til bærir aðilar upprunalandsins útbjuggu, að 

því tilskildu að vínið: 

a) hafi verið átappað og merkt í upprunalandinu og verði það áfram eða 

b) hafi verið innflutt í lausu frá upprunalandinu og átappað og merkt í útflutningslandinu án frekari vinnslu. 

Á VI-1 skjali útflutningslandsins skal vera vottun þar til bærs aðila í því landi um að vínið, sem um er að ræða, sé vín eins og 

um getur í fyrstu undirgrein og að það uppfylli skilyrðin sem þar eru sett fram. 

Frumrit eða staðfest afrit af VI-1 skjali upprunalandsins, eða jafngildi þess, skal fest við VI-1 skjal útflutningslandsins. 

Að því er varðar þessa grein skulu þar til bærir aðilar þriðju landa vera þeir sem eru á skránni sem kveðið er á um í 1. mgr.  

51. gr.  
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25. gr. 

Sérreglur um vottun fyrir tiltekin vín 

1. Ef um er að ræða líkjörvín og vín sem eru styrkt fyrir eimingu skulu VI-1 skjölin einungis viðurkennd sem gild þegar þar 

til bær aðili, sem er í skránni sem kveðið er á um í 1. mgr. 51. gr., hefur fært eftirfarandi inn í reit 14: 

„alkóhólið sem er bætt við þetta vín er vottað sem alkóhól úr víni“. 

2. Heimilt er að nota VI-1 skjalið til að votta að innflutt vín beri landfræðilega merkingu í samræmi við TRIPS-samninginn 

eða löggjöf Sambandsins um landfræðilegar merkingar eða samning um viðurkenningu og verndun landfræðilegra merkinga 

milli Sambandsins og þriðja landsins þar sem vínið er upprunnið. 

Í slíku tilviki skal tilgreina eftirfarandi í reit 14: 

„vínið sem fellur undir þetta skjal er vottað sem framleitt í vínræktarhéraði og var veitt landfræðileg merking, sem kemur 

fram í reit 6, í samræmi við lagaákvæði upprunalandsins“. 

3. Vottuninni í reit 14, sem um getur í 1. og 2. mgr., skulu fylgja eftirfarandi upplýsingar: 

a) fullt nafn og heimilisfang þar til bærs aðila sem gefur hana út, 

b) undirritun embættismanns þar til bæra aðilans, 

c) stimpill þar til bæra aðilans. 

26. gr. 

Einfaldað ferli 

1. Litið skal svo á að VI-1 skjöl sem vínframleiðendur í þriðju löndum, sem hafa boðið sérstakar ábyrgðir sem Sambandið 

samþykkir, útbúa, eins og tilgreint er í B-þætti IV. hluta VII. viðauka, séu VI-1 skjöl sem þar til bærir aðilar og tilnefndar 

stofnanir eða deildir, sem eru í skránni sem kveðið er á um í 1. mgr. 51. gr., útbúa að því er varðar hlutaðeigandi þriðju lönd, að 

því tilskildu að framleiðendurnir hafi hver um sig fengið heimild frá þar til bærum aðilum þessara þriðju landa og falli undir 

skoðanir af þeirra hálfu. 

2. Heimilaðir framleiðendur, eins og um getur í 1. mgr., skulu nota og fylla út VI-1 skjöl, einkum með því að færa inn: 

a) í reit 1, heiti þeirra og heimilisföng og skráningarnúmer þeirra í þriðju löndunum sem tilgreind eru í B-þætti IV. hluta  

VII. viðauka, 

b) í reit 9, heiti og heimilisfang þar til bærs aðila í þriðja landinu sem veitti þeim heimild, 

c) í reit 10, a.m.k. upplýsingarnar sem kveðið er á um í b-lið 21. gr. 

Framleiðendurnir skulu undirrita í bilið sem gefið er í reitum 9 og 10 eftir að hafa strikað yfir orðin „nafn og titill 

embættismanns“. 

Hvorki er þörf á stimplum né heiti og heimilisfangi tilnefndrar stofnunar eða deildar. 

27. gr. 

Rafrænt skjal 

1. Heimilt er að skipta VI-1 skjali út fyrir rafrænt skjal fyrir innflutning á vínafurðum til Sambandsins frá þriðju löndum, 

sem eru með til staðar kerfi fyrir eftirlit sem Sambandið samþykkir, í samræmi við aðra undirgrein, sem jafngildir því sem 

komið er á fót fyrir sömu afurðir samkvæmt löggjöf Sambandsins. 

Heimilt er að samþykkja kerfi fyrir eftirlit í þriðja landi sem jafngilt því sem Sambandið kemur á fót fyrir sömu afurðir ef það 

uppfyllir a.m.k. eftirfarandi skilyrði: 

a) það veitir fullnægjandi ábyrgðir að því er varðar eðli, uppruna og rekjanleika vínafurðanna sem eru framleiddar eða sem 

viðskipti eru höfð með á yfirráðasvæði hlutaðeigandi þriðja lands,  
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b) það tryggir aðgang að gögnum sem geymd eru í rafræna kerfinu sem er notað að því er varðar skráningu og auðkenningu á 

rekstraraðilum, þar til bærum aðilum og tilnefndum stofnunum eða deildum, 

c) það tryggir að hægt sé að skoða gögnin, sem um getur í b-lið, innan ramma gagnkvæmrar samvinnu á sviði stjórnsýslu. 

Þriðju lönd sem eru með til staðar kerfi fyrir eftirlit, sem Sambandið samþykkir sem jafngilt í samræmi við aðra undirgrein, 

skulu færð í skrána sem sett er fram í C-þætti IV. hluta VII. viðauka. 

2. Rafræna skjalið, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal innihalda a.m.k. þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að útbúa 

VI-1 skjal og einstakt stjórnsýslulegt tilvísunarkóðanúmer sem er úthlutað af þar til bærum aðilum þriðja landsins, sem er 

útflutningsland, eða undir þeirra stjórn. Númerið skal tilgreint á viðskiptaskjölum sem krafist er vegna innflutnings inn á 

tollsvæði Sambandsins. 

3. Þriðja landið, sem er útflutningsland, skal veita aðgengi að rafræna skjalinu, eða að nauðsynlegum gögnum til að búa það 

til, að fenginni beiðni frá lögbærum yfirvöldum í því aðildarríki þar sem setja á vörurnar í frjálst flæði. Ef aðgengi að viðeigandi 

rafrænum kerfum er ekki til staðar er einnig heimilt að leggja beiðni um slík gögn fram á pappírsskjali. 

4. Einnig má gefa út VI-2 útdrættina, sem um getur í 1. mgr. 22. gr., og nota þá í tölvukerfum í samræmi við nákvæmar 

reglur sem lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum mæla fyrir um. Innihald rafræns VI-2 útdráttar skal vera nákvæmlega eins og það 

sem er á pappírsforminu. 

V. KAFLI 

INNFÆRSLU- OG ÚTFÆRSLUSKRÁ 

28. gr. 

Innfærslu- og útfærsluskráahald 

1. Þrátt fyrir 2. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og að því tilskildu að unnt sé að hafa eftirlit með inn- og 

útfærslu afurða og birgðum hvenær sem er á grundvelli viðskiptaskjala sem eru notuð við bókhald, þurfa eftirfarandi ekki að 

halda innfærslu- og útfærsluskrá, sem í þessum kafla nefnist „skrá“,: 

a) rekstraraðilar sem halda einungis birgðir af vínafurðum eða bjóða þær til sölu í merktum ílátum með nafnrúmmál að 

hámarki 10 lítra, sem lokað er með einnota lokunarbúnaði, þar sem heildarmagnið fer ekki yfir 5 lítra eða 5 kíló ef um er að 

ræða þrúgumustsþykkni, einnig hreinsað, og 100 lítra af öllum öðrum afurðum, 

b) rekstraraðilar sem selja drykki einungis til neyslu á staðnum. 

2. Aðildarríki geta krafist þess að söluaðilar, sem ekki halda birgðir, haldi skrár og í slíku tilviki er því heimilt að fastsetja 

reglur og verklagsreglur. 

3. Aðildarríkin skulu útbúa skrá yfir rekstraraðila sem er skylt að halda skrá og halda henni uppfærðri. Ef slíkur listi eða skrá 

hefur þegar verið útbúin í öðrum tilgangi er einnig heimilt að nota hana til að ná markmiðum þessarar reglugerðar. 

4. Halda skal sérstaka skrá fyrir hvert fyrirtæki. 

Ef smásöluverslanir, sem selja beint til endanlegra notenda, eru hluti af einu og sama fyrirtækinu og fá vörur sínar frá einu eða 

fleiri miðlægum birgðageymslum sem tilheyra því fyrirtæki skal halda skrá fyrir hverja slíka miðlæga birgðageymslu, með 

fyrirvara um a-lið 1. mgr., að því er varðar afurðir sem eru afhentar. Afhending til smávöruverslana skal skráð sem útfærsla í 

skrána. 

5. Halda skal skrána á því athafnasvæði sem afurðirnar eru geymdar á. 

Hins vegar og með því skilyrði að alltaf sé unnt að hafa eftirlit með inn- og útfærslu afurða og birgðum á raunverulegum 

birgðastað afurðanna á grundvelli annarra fylgiskjala, geta lögbær yfirvöld veitt heimild til: 

a) að skráin sé haldin í skráðri starfsstöð fyrirtækisins ef afurðirnar eru geymdar á ýmsum stöðum er tilheyra sama fyrirtækinu 

innan sömu staðbundinnar stjórnsýslueiningar eða staðbundnum stjórnsýslueiningum sem eru staðsettar í næsta nágrenni 

við hver aðra, 

b) að sérhæft fyrirtæki á þessu sviði haldi skrána.  
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29. gr. 

Aðgerðir sem gera skal grein fyrir í skránni 

1. Rekstraraðilar sem krafist er að haldi skrána skulu tilgreina vínfræðilegar vinnsluaðferðir, vinnslu og meðhöndlun sem 

þeir hafa framkvæmt, í samræmi við kröfurnar og vínfræðilegu vinnsluaðferðirnar sem um getur í 2. mgr. 78. gr. og 80. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og í I. viðauka A og I. viðauka D við reglugerð (EB) nr. 606/2009, sem og beitingu nýrra 

vínfræðilegra vinnsluaðferða í tilraunaskyni, þ.m.t. viðeigandi tilvísun í heimildina sem hlutaðeigandi aðildarríki veitir í 

samræmi við 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 606/2009. 

2. Gera skal grein fyrir aðgerðum að því er varðar eftirfarandi meðhöndlanir í skránni, ef þær eru framkvæmdar, í samræmi 

við 16. og 17. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274, þ.m.t., ef aðildarríkin mæla fyrir um slíkt, viðeigandi tilvísanir í 

tilkynningar til lögbærra yfirvalda í samræmi við 30. gr. (2. mgr.): 

a) leiðréttingu á alkóhólstyrkleika víns (40. liður og 10. viðbætir við I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009) og 

minnkun á sykurinnihaldi musts með himnutengingum (49. liður og 16. viðbætir við I. viðauka A við reglugerð (EB)  

nr. 606/2009), 

b) auðgun og sætun (A- og B-liður I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, 11. og 12. gr. og I. viðauki D og 

II. viðauki við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

c) sýringu og afsýringu (C- og D-liður I. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, 13. gr. og 12., 13., 46., 48. 

og 50. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

d) meðhöndlun með viðarkolum til vínfræðilegrar notkunar (9. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

e) meðhöndlun með kalíumferrósýaníði (26. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

f) meðhöndlun með rafskiljun eða með plúsjónaskiptum til að tryggja stöðgun víns með tilliti til vínsýrumagns eða sýringu 

með meðhöndlun með plúsjónaskiptum (20., 36. og 43. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

g) viðbót dímetýldíkarbónats (DMDC) í vín (34. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

h) notkun eikarspæna við vínframleiðslu (38. liður og 9. viðbætir við I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

i) beitingu nýrra vínfræðilegra vinnsluaðferða í tilraunaskyni (4. gr. reglugerðar (EB) nr. 606/2009), 

j) meðhöndlun á uppleystum lofttegundum í víni með því að nota himnu (52. liður I. viðauka A við reglugerð (EB)  

nr. 606/2009), 

k) meðhöndlun með notkun á himnutækni ásamt virku kolefni (53. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

l) notkun á pólývínýlimídasól-/pólývínýlpýrrólídónsamfjölliðum (54. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009), 

m) notkun á silfurklóríði (55. liður I. viðauka A við reglugerð (EB) nr. 606/2009). 

3. Gera skal grein fyrir eftirfarandi aðgerðum í skránni, ef þær eru framkvæmdar: 

a) blöndun eins og kveðið er á um í 7. og 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 606/2009, 

b) átöppun, 

c) framleiðslu allra flokka freyðivíns, hálffreyðandi víns og loftblandaðs hálffreyðandi víns, 

d) framleiðslu líkjörvíns, 

e) framleiðslu þrúgumustsþykknis, einnig hreinsaðs, 

f) framleiðslu víns sem er styrkt fyrir eimingu, 

g) vinnslu sem gefur af sér aðra afurðaflokka, s.s. kryddvín, 

Ef um er að ræða átöppun skal tilgreina skal fjölda íláta sem voru fyllt og innihald þeirra.  
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30. gr. 

Landsbundnar reglur 

1. Aðildarríkjum er heimilt að samþykkja viðbótarreglur um skráningu upplýsinga varðandi: 

a) afurðir í merktum ílátum með nafnrúmmál að hámarki 10 lítra, sem lokuð eru með einnota lokunarbúnaði, eins og um getur 

í a-lið 1. mgr. 28. gr., sem setja skal á markað á yfirráðasvæði þeirra, 

b) tiltekna afurðaflokka sem um getur í a-lið 1. mgr. 14. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274, 

c) tilteknar aðgerðir sem um getur í 29. gr. 

Aðildarríkjum er heimilt að kveða á um skyldu til að halda aðskilið bókhald eða aðlaga fyrirliggjandi skrá. 

2. Með fyrirvara um þá skyldu að skrá upplýsingar varðandi hverja aðgerð í tengslum við leiðréttingu á alkóhólstyrkleika, 

auðgun, sýringu og afsýringu, sem um getur í a-, b- og c-lið 2. mgr. 29. gr., er aðildarríkjum heimilt að krefjast þess að 

rekstraraðilar, sem framkvæma viðkomandi aðgerðir á þeirra yfirráðasvæði, tilkynni þessar aðgerðir til lögbærra yfirvalda sinna 

eða stofnana innan tiltekinna tímamarka eftir þær eða, ef um er að ræða auðgunaraðgerðir, áður en þær eru framkvæmdar. 

Ekki skal gera kröfu um tilkynninguna, sem um getur í fyrstu undirgrein, fyrir vínafurðir sem falla undir kerfisbundið 

greiningareftirlit á öllum framleiðslulotum af hálfu lögbærra eftirlitsyfirvalda aðildarríkjanna. 

VI. KAFLI 

YFIRLÝSINGAR 

31. gr. 

Framleiðsluyfirlýsingar 

1. Framleiðendur, sem eru með staðfestu í aðildarríki sem ber skylda til að halda uppfærða skrá yfir vínekrur, í samræmi við 

1. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu árlega leggja framleiðsluyfirlýsingu fyrir lögbær yfirvöld í því 

aðildarríki í tengslum við framleiðslu sína á viðkomandi vínári í því aðildarríki. 

Aðildarríkjum sem hafa komið á fót skrá yfir vínekrur, sem er uppfærð árlega, sem hægt er að nota til að tengja saman 

yfirlýsendur, yfirlýsta framleiðslu og viðkomandi vínekruspildur er heimilt að veita framleiðendum undanþágu frá þeirri skyldu 

að tilkynna um upplýsingar sem um getur í e-lið 2. mgr. 22. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274. Í slíkum tilvikum 

skulu lögbæru yfirvöldin í aðildarríkjunum sjálf fullgera yfirlýsingarnar með því að tilgreina flatarmál svæðis á grundvelli 

gagnanna í skránni fyrir vínekrur. 

2. Veita skal uppskerendum, sem eru aðilar að eða tengjast einu eða fleiri vínbrugghúsum samvinnufélaga eða hópum 

framleiðenda og hafa farið með alla þrúgnauppskeru sína eða must til þessara vínbrugghúsa samvinnufélaga eða hópa en áskilja 

sér rétt til að framleiða vín, í magni sem er undir 10 hektólítrum, til neyslu innan fjölskyldu sinnar, undanþágu frá þeirri skyldu 

að leggja fram framleiðsluyfirlýsingu, að því tilskildu að þessum vínbrugghúsum samvinnufélaga eða hópum sé skylt að leggja 

fram framleiðsluyfirlýsingu. 

3. Aðildarríkjum, sem ber ekki skylda til að halda uppfærða skrá yfir vínekrur í samræmi við 1. mgr. 145. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013, er heimilt að fara fram á að framleiðendur, með staðfestu á þeirra yfirráðasvæði, leggi fram 

framleiðsluyfirlýsinguna sem um getur í 1. mgr. 

Í því tilviki gildir 2. mgr. að breyttu breytanda. 

32. gr. 

Birgðayfirlýsingar 

1. Framleiðendur, vinnsluaðilar, átapparar og söluaðilar, sem halda birgðir í aðildarríki sem ber skylda til að halda uppfærða 

skrá yfir vínekrur, í samræmi við 1. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu árlega leggja birgðayfirlýsingu vegna 

víns og musts, sem þeir hafa undir höndum 31. júlí, fyrir lögbær yfirvöld í því aðildarríki.  
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2. Aðildarríkjum, sem ber ekki skylda til að halda uppfærða skrá yfir vínekrur í samræmi við 1. mgr. 145. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013, er heimilt að fara fram á að framleiðendur, vinnsluaðilar, átapparar og söluaðilar, með staðfestu á þeirra 

yfirráðasvæði, leggi fram birgðayfirlýsinguna sem um getur í 1. mgr. 

33. gr. 

Uppskeruyfirlýsingar 

Aðildarríkin geta krafist þess að allir uppskerendur eða, á grundvelli viðmiðana sem eru hlutlægar og án mismununar, hluti 

þeirra leggi uppskeruyfirlýsingu fyrir lögbær yfirvöld að því er varðar vínárið þegar uppskeran fór fram. 

34. gr. 

Yfirlýsingar um meðhöndlun eða setningu á markað 

1. Aðildarríki geta ákveðið að uppskerendur, framleiðendur og söluaðilar þrúgna, þrúgusafa og musts sem hafa meðhöndlað 

eða sett á markað vínafurðir sem ætlaðar eru til framleiðslu á víni, fyrir dagsetningarnar fyrir framlagningu á framleiðslu- og 

uppskeruyfirlýsingum eins og tilgreint er í 22. og 24. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274, verði að leggja yfirlýsingu 

fyrir lögbær yfirvöld um meðhöndlun eða setningu á markað að því er varðar vínárið þegar meðhöndlunin eða setningin á 

markað fór fram. 

2. Fari aðildarríki fram á að uppskerendur leggi fram yfirlýsingu um meðhöndlun eða setningu á markað skv. 1. mgr. skal 

veita uppskerendum, sem eru aðilar að eða tengjast einu eða fleiri vínbrugghúsum samvinnufélaga eða hópum framleiðenda og 

hafa farið með alla þrúgnauppskeru sína eða must til þessara vínbrugghúsa eða hópa framleiðenda en áskilja sér rétt til að 

framleiða vín, í magni sem er undir 10 hektólítrum, til neyslu innan fjölskyldu sinnar, undanþágu frá þeirri skyldu að leggja 

fram slíka yfirlýsingu, að því tilskildu að þessum vínbrugghúsum samvinnufélaga eða hópum sé skylt að leggja fram yfirlýsingu 

um meðhöndlun eða setningu á markað skv. 1. mgr. 

35. gr. 

Sameiginleg ákvæði 

Aðildarríki geta krafist ítarlegri upplýsinga að því er varðar skrána yfir vínekrur eða yfirlýsingar um framleiðslu eða birgðir. 

Aðildarríki geta veitt rekstraraðila undanþágu frá þeirri skyldu að leggja fram yfirlýsingarnar, sem kveðið er á um í 31. og  

32. gr., varðandi vínár þegar engin framleiðsla fór fram eða engar birgðir voru eftir. 

VII. KAFLI 

EFTIRLIT, LÖGBÆR YFIRVÖLD, GAGNKVÆM AÐSTOÐ OG VIÐURLÖG 

I. ÞÁTTUR 

EFTIRLIT, LÖGBÆR YFIRVÖLD, SAMSKIPTASTOFNANIR OG GAGNKVÆM AÐSTOÐ 

36. gr. 

Almennar meginreglur 

1. Aðildarríki skulu kveða á um eftirlit, að því marki sem það er nauðsynlegt, til að tryggja rétta beitingu reglna varðandi 

fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og vottun, innflutning á víni, innfærslu- 

og útfærsluskrá og lögboðnar yfirlýsingar sem mælt er fyrir um fyrir þann geira í 90. gr. og III. kafla I. bálks og 2. þætti II. kafla 

II. bálks í II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og í þessari reglugerð. Aðildarríki skulu kveða á um kerfi fyrir skilvirkt og 

áhættumiðað opinbert eftirlit.  
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2. Lögbært yfirvald eða yfirvöld skulu framkvæma opinbert eftirlit, í samræmi við almennar meginreglur sem mælt er fyrir 

um í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625 (18), með fyrirvara um ákvæði þessarar reglugerðar og VI. kafla 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274. 

Ákvæði 59. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 gilda að breyttu breytanda um fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á 

vínvið. 

3. Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda að breyttu breytanda um eftirlit með vínafurðum með VUT eða VLM, sem kveðið er á um í  

2. þætti I. kafla II. bálks II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, að því er varðar að farið sé að kröfum um forskriftir fyrir 

þessar afurðir. 

37. gr. 

Sameiginleg ákvæði varðandi eftirlit 

1. Framkvæma skal eftirlit í aðildarríkinu þar sem framleiðslan fór fram, með fyrirvara um slembiathuganir eða athuganir á 

grundvelli áhættugreiningar í sendingaraðildarríkinu. 

Ef um er að ræða eftirlit sem framkvæmt er með sýnatöku skal fjöldi, eðli og tíðni eftirlitsins vera þannig að eftirlitið sé 

dæmigert fyrir allt yfirráðasvæði aðildarríkisins og samsvari, eftir atvikum, því magni framleiddra afurða úr víngeiranum sem 

eru settar á markað eða geymdar með það fyrir augum að setja þær á markað. 

2. Eftirlitið, sem um getur í 1. mgr., skal vera stjórnsýslueftirlit og, eftir því sem við á, vettvangseftirlit. 

Stjórnsýslueftirlitið skal, eftir því sem við á, fela í sér milligátanir, m.a. á gögnum frá samþætta stjórnunar- og eftirlitskerfinu 

sem kveðið er á um í II. kafla V. bálks reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013. 

Vettvangseftirlit skal vera án fyrirvara. Þó er leyfilegt að tilkynna um eftirlitið með fyrirvara, sem takmarkast við stysta 

nauðsynlegan tíma, að því tilskildu að markmiði eftirlitsins sé ekki stefnt í hættu. Slíkur fyrirvari skal ekki vera lengri en  

48 klst. nema í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum eða að því er varðar þær ráðstafanir þegar kerfisbundið vettvangseftirlit fer 

fram. Það skal framkvæmt með sýnatöku hjá hæfilegu hlutfalli framleiðenda á grundvelli áhættugreiningar. Gera skal 

eftirlitsskýrslu í hvert sinn sem vettvangseftirlit fer fram sem gerir það kleift að fara yfir upplýsingarnar um eftirlitið sem er 

framkvæmt. 

3. Að því er varðar skrána yfir vínekrur skulu aðildarríkin sannprófa að þær rekstraraðstæður sem fram koma í undirskrám 

um vínræktendur og framleiðslu, sem kveðið er á um í III. og IV. viðauka, svari til raunverulegra aðstæðna að því er varðar 

hvern vínræktanda og einstakling eða lögaðila eða hóp slíkra aðila sem skylt er að leggja fram framleiðsluyfirlýsinguna sem 

mælt er fyrir um í 31. gr. Undirskránum skal breytt á grundvelli þessarar sannprófunar. 

4. Eftirlit með víni og öðrum vínafurðum frá þriðju löndum skal framkvæmt í aðildarríkinu þar sem þau koma inn á 

yfirráðasvæði Sambandsins á grundvelli VI-1 skjalsins. 

38. gr. 

Aðilar sem falla undir eftirlit 

1. Einstaklingar eða lögaðilar og hópar slíkra aðila með atvinnustarfsemi sem fellur undir eftirlitið sem um getur í þessari 

reglugerð skulu ekki hindra slíkt eftirlit og skulu ávallt greiða fyrir því. 

2. Rekstraraðilar sem embættismenn lögbærs yfirvalds taka sýni hjá: 

a) mega ekki hamla sýnatöku á nokkurn hátt og  

b) skulu veita þessum embættismönnum allar þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð eða samkvæmt 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274.  
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39. gr. 

Greiningargagnagrunnur fyrir samsætugögn 

Evrópska tilvísunarmiðstöðin fyrir eftirlit innan víngeirans skal hafa umsjón með og uppfæra greiningargagnagrunn fyrir 

samsætugögn á vettvangi Sambandsins á grundvelli gagna sem tilnefndar rannsóknarstofur í aðildarríkjunum tilkynna um. Þessi 

gögn skulu fengin úr samræmdum samsætugreiningum á efnisþáttum etanóls og vatns í vínafurðum og gera það kleift að hafa 

viðeigandi eftirliti í öllu ferlinu við setningu á markað í samræmi við greiningaraðferðirnar sem mælt er fyrir um skv. 5. mgr. 

80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og reglurnar og málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 27., 28. og 29. gr. fram-

kvæmdarreglugerðarinnar (ESB) 2018/274. 

40. gr. 

Lögbær yfirvöld og samskiptastofnanir 

Aðildarríkin skulu tilnefna lögbær yfirvöld til að framkvæma eftirlitið sem um getur í 37. gr. Þessi yfirvöld skulu vera með 

nægan fjölda starfsfólks með viðeigandi réttindi og hæfi og reynslu til að framkvæma þetta eftirlit með skilvirkum hætti. 

Þegar aðildarríki tilnefnir nokkur lögbær yfirvöld til að hafa eftirlit með því hvort farið sé að reglunum sem gilda um víngeirann 

skal það tilgreina tiltekna ábyrgð þeirra og samræma starfsemi þeirra. 

Hvert aðildarríki skal tilnefna eina samskiptastofnun sem skal bera ábyrgð á samskiptum við framkvæmdastjórnina, samskipta-

stofnanir annarra aðildarríkja og þriðju landa og skal taka við beiðnum um stjórnsýsluaðstoð og áframsenda þær. 

41. gr. 

Valdsvið embættismanna 

Hvert aðildarríki skal gera viðeigandi ráðstafanir til að greiða fyrir starfi embættismanna lögbærra yfirvalda sinna. Það skal 

tryggja að slíkir embættismenn, eftir því sem við á ásamt embættismönnum annarra stofnana sem það veitir heimild í því skyni: 

a) hafi aðgang að vínekrum, vínframleiðslustöðvum og geymslustöðvum, stöðvum til að vinna afurðir úr víngeiranum og 

farartækjum sem notuð eru til að flytja þessar afurðir, 

b) hafi aðgang að atvinnuhúsnæði eða vörugeymslum og farartækjum allra sem geyma birgðir með það í huga að selja, setja á 

markað eða flytja afurðir úr víngeiranum eða afurðir sem eru e.t.v. ætlaðar til notkunar í víngeiranum, 

c) geti gert birgðaskrá yfir afurðir úr víngeiranum og efni eða vörur sem hægt er að nota við tilreiðslu slíkra afurða, 

d) geti tekið sýni úr afurðum úr víngeiranum, efnum eða vörum sem hægt er að nota við tilreiðslu slíkra afurða og afurða sem 

eru geymdar með það í huga að selja þær, setja á markað eða flytja, 

e) geti rannsakað bókhaldsgögn og önnur skjöl sem koma að gagni við málsmeðferð við eftirlit og tekið afrit eða gert útdrátt 

úr þeim, 

f) geti gert viðeigandi verndarráðstafanir varðandi tilreiðslu, geymslu, flutning, lýsingu, kynningu og setningu afurðar úr 

víngeiranum á markað á eða vöru sem ætluð er til notkunar við tilreiðslu á slíkri afurð ef ástæða er til að ætla að alvarlegt 

brot á löggjöf Sambandsins hafi átt sér stað, einkum ef um er að ræða sviksamlega meðferð eða áhættu sem ógnar 

heilbrigði. 

42. gr. 

Samræming eftirlits og aðgangur að upplýsingum 

Að því er varðar eftirlit með sendingum, sem fer fram á grundvelli fylgiskjalanna sem um getur í 10. gr., skulu lögbæru 

yfirvöldin, sem eru tilnefnd skv. 40. gr., hafa aðgang að upplýsingunum sem finna má í tölvukerfinu sem um getur í 21. gr. 

tilskipunar 2008/118/EB og að upplýsingum um flutning á vínafurðum sem eru í dreifingu samkvæmt fyrirkomulaginu sem 

mælt er fyrir um í IV. kafla þeirrar tilskipunar.  
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Þessi lögbæru yfirvöld skulu einnig hafa aðgang að upplýsingunum sem finna má í upplýsingakerfunum sem komið er á fót til 

að hafa eftirlit með flutningi á vínafurðum, öðrum en þeim sem um getur í fyrstu málsgrein. 

Upplýsingarnar sem eru geymdar samkvæmt fyrstu og annarri málsgrein má einungis nota að því er varðar þessa reglugerð. 

43. gr. 

Gagnkvæm aðstoð 

1. Ef lögbært yfirvald aðildarríkis framkvæmir eftirlit á sínu yfirráðasvæði er því heimilt að óska eftir upplýsingum frá 

lögbæru yfirvaldi í öðru aðildarríki sem getur orðið fyrir beinum eða óbeinum áhrifum. Slík beiðni skal lögð fram gegnum 

samskiptastofnanirnar, sem kveðið er á um í þriðju mgr. 40. gr., og veita skal aðstoðina tímanlega. 

Þegar afurð, sem fellur undir eftirlitið sem um getur í fyrstu undirgrein, er upprunnin í þriðja landi og ef setning þessarar 

afurðar á markað kann að hafa sérstaka þýðingu fyrir hin aðildarríkin skal framkvæmdastjórninni ávallt tilkynnt um það. 

Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal leggja fram allar þær upplýsingar sem geta gert yfirvaldinu sem leggur fram beiðnina 

kleift að sinna verkefnum sínum. 

2. Að fenginni rökstuddri beiðni yfirvaldsins sem leggur beiðnina fram skal yfirvaldið, sem beiðninni er beint til, 

framkvæma eftirlit með það fyrir augum að ná þeim markmiðum sem stefnt er að, eins og lýst er í beiðninni, eða skal gera 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að slíkt eftirlit sé framkvæmt. 

Yfirvaldið sem beiðninni er beint til skal koma fram eins og fyrir sína eigin hönd. 

3. Í samráði við yfirvaldið sem beiðninni er beint til getur yfirvaldið sem leggur fram beiðnina tilnefnt embættismenn: 

a) annaðhvort til að fá upplýsingar á athafnasvæði lögbærra yfirvalda aðildarríkisins þar sem yfirvaldið, sem beiðninni er beint 

til, er staðsett varðandi beitingu viðeigandi ákvæða um vínafurðir í reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, þessari reglugerð og 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274 eða varðandi eftirlit í tengslum við þær, þ.m.t. um gerð afrita af flutningsskjölum 

og öðrum skjölum eða útdráttum úr skrám, 

b) eða til að vera viðstaddir á meðan eftirlitið, sem krafist er skv. 2. mgr., fer fram eftir að hafa upplýst yfirvaldið, sem 

beiðninni er beint til, um upphaf slíks eftirlits með góðum fyrirvara. 

Afritin, sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar, er eingöngu heimilt að gera með samþykki yfirvaldsins sem beiðninni er beint 

til. 

4. Embættismenn yfirvaldsins sem beiðninni er beint til skulu ætíð fara með stjórn eftirlits sem framkvæmt er á 

yfirráðasvæði aðildarríkis þeirra. 

5. Embættismenn yfirvaldsins sem leggur fram beiðnina skulu: 

a) framvísa skriflegri heimild þar sem koma fram deili á þeim og opinber embætti þeirra, 

b) með fyrirvara um þær takmarkanir sem aðildarríki yfirvaldsins, sem beiðninni er beint til, setur gagnvart eigin 

embættismönnum við framkvæmd á viðkomandi eftirliti, hafa: 

i. rétt til aðgangs, sem kveðið er á um í a- og b-lið 41. gr., 

ii. rétt til að vera upplýstir um niðurstöður eftirlitsins sem embættismenn yfirvaldsins, sem beiðninni er beint til, 

framkvæma skv. c- og e-lið 41. gr. 

6. Lögbært yfirvald aðildarríkisins, sem fór fram á sýnatökuna, skal bera þann kostnað sem stofnað er til í tengslum við töku, 

meðhöndlun og afgreiðslu á sýni og við framkvæmd greiningar- og skynmatsprófana í eftirlitsskyni. Slíkur kostnaður skal 

reiknaður út samkvæmt þeim gjöldum sem eiga við í aðildarríkinu þar sem aðgerðirnar eru framkvæmdar. 

44. gr. 

Sönnunargildi 

Lögbærum yfirvöldum annarra aðildarríkja er heimilt að skírskota til niðurstaðna embættismanna lögbærs yfirvalds í aðildarríki 

við beitingu þessa þáttar og hafa þær sama gildi og ef þær væru niðurstöður lögbæru landsyfirvaldanna.  
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45. gr. 

Tilkynning um grun um að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum 

Ef lögbært yfirvald aðildarríkis hefur ástæðu til að ætla eða fær vitneskju um að vínafurð sé ekki í samræmi við viðeigandi 

ákvæði um vínafurðir í reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, í reglunum sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð og í framkvæmdar-

reglugerð (ESB) 2018/274 eða að hún hafi fengist eða verið sett á markað með sviksamlegum hætti skal samskiptastofnunin í 

því aðildarríki án tafar tilkynna samskiptastofnuninni í sérhverju aðildarríki, sem hefur hagsmuna að gæta, um að ekki sé farið 

að þessum reglum og að það gæti leitt til stjórnsýsluráðstafana eða málshöfðunar. 

Ef lögbær yfirvöld aðildarríkis komast að þeirri niðurstöðu eða hafa grun um að vínafurðir hafi verið viðfangsefni vörusvika, 

sem eru líkleg til að leiða til heilbrigðisáhættu fyrir neytendur, eða séu ekki í samræmi við ákvæði 80. eða 90. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013 skal samskiptastofnun þess aðildarríkis tafarlaust upplýsa framkvæmdastjórnina og samskiptastofnanir 

annarra aðildarríkja og, ef við á, samskiptastofnanir hlutaðeigandi þriðju landa um það í gegnum upplýsingakerfið sem 

framkvæmdastjórnin kemur á fót. 

II. ÞÁTTUR 

VIÐURLÖG 

46. gr. 

Viðurlög og endurheimtarkostnaður í tengslum við plantanir sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir 

Aðildarríkin skulu beita framleiðendur, sem ekki fara að skuldbindingunum sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 71. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013, fjárhagslegum viðurlögum. 

Lágmark fjárhagslegu viðurlaganna skal vera: 

a) 6000 evrur á hektara, ef framleiðandinn ryður allar plantanir sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir innan fjögurra mánaða frá 

þeim degi er honum er tilkynnt um misfelluna, eins og um getur í 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

b) 12000 evrur á hektara, ef framleiðandinn ryður allar plantanir sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir á fyrsta árinu eftir að 

fjögurra mánaða fresturinn rennur út, 

c) 20000 evrur á hektara, ef framleiðandinn ryður allar plantanir sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir eftir lok fyrsta ársins 

eftir að fjögurra mánaða fresturinn rennur út. 

Ef áætlaðar árstekjur á svæðinu þar sem viðkomandi vínekrur eru staðsettar eru hærri en 6000 evrur á hektara geta aðildarríkin 

hækkað lágmarkið sem sett er í annarri undirgrein í hlutfalli við áætlaðar meðalárstekjur á hektara á því svæði. 

Ef aðildarríki sér sjálft um ruðningu á plöntunum sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir skal tengdur kostnaður sem fellur á 

framleiðandann skv. 2. mgr. 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 reiknaður á hlutlægan hátt með teknu tilliti til 

launakostnaðar, notkunar á vélum og flutningum eða annars tilfallandi kostnaðar. Slíkum kostnaði skal bætt við viðurlögin. 

47. gr. 

Viðurlög sem varða fylgiskjöl og VI-1 skjöl m.t.t. ósamræmis við tilteknar reglur Sambandsins 

1. Heimilt er að fresta beitingu 10., 11. og 12. gr. m.t.t. rekstraraðila, sem um getur í 1. mgr. 8. gr., ef lögbær yfirvöld 

aðildarríkis komast að þeirri niðurstöðu eða hafa grun um að vínafurðir hafi verið viðfangsefni vörusvika sem eru líkleg til að 

leiða til heilbrigðisáhættu fyrir neytendur eða séu ekki í samræmi við 80. eða 90. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

2. Heimilt er að fresta beitingu 26. og 27. gr. ef um er að ræða niðurstöður eða grun, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar, 

að því er varðar innflutt vín.  
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48. gr. 

Viðurlög ef ekki er staðið við skuldbindingar um að halda innfærslu- og útfærsluskrá, leggja fram yfirlýsingar eða gera 

tilkynningar 

1. Rekstraraðilar, sem ber skylda til að halda innfærslu- og útfærsluskrá, leggja fram yfirlýsingar varðandi framleiðslu, 

uppskeru eða birgðir eða tilkynna lögbærum yfirvöldum um aðgerðir, sem um getur í 30. gr. (2. mgr.), en halda ekki slíkar 

skrár, leggja ekki fram slíkar yfirlýsingar fyrir þær dagsetningar sem um getur í 22., 23. og 24. gr. framkvæmdarreglugerðar 

(ESB) 2018/274 eða gera ekki slíkar tilkynningar fyrir þá dagsetningu sem aðildarríkið ákveður skv. 30. gr. (2. mgr.) þessarar 

reglugerðar, skulu sæta stjórnsýsluviðurlögum. 

2. Viðurlögin, sem um getur í 1. mgr., skulu vera í formi greiðslu tiltekinnar fjárhæðar og skulu aðildarríkin mæla fyrir um 

slík viðurlög og beita þeim á grundvelli verðmætis afurðanna, áætlaðs fjárhagslegs ávinnings eða efnahagslegs tjóns sem hlýst 

af svikum. 

3. Ef um er að ræða alvarleg eða endurtekin tilvik þar sem ekki er farið að þeirri skyldu að leggja fram yfirlýsingar fyrir þær 

dagsetningar sem um getur í 1. mgr. skal viðkomandi rekstraraðili ekki njóta góðs af stuðningsráðstöfununum, sem kveðið er á 

um í 47. og 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, fyrir fjárhagsárið sem um er að ræða eða komandi fjárhagsár, með 

fyrirvara um eftirfarandi: 

a) ef farið er fram yfir dagsetningarnar, sem um getur í 22., 23. og 24. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274, en ekki 

meira en 15 virka daga skal einungs beita stjórnsýsluviðurlögunum sem um getur í 2. mgr. þessarar greinar, 

b) ef lögbær yfirvöld aðildarríkjanna telja upplýsingarnar í yfirlýsingunni, sem um getur í 1. mgr., vera ófullnægjandi eða 

rangar og ef vitneskja um upplýsingarnar sem vantar eða eru rangar er nauðsynleg vegna réttrar beitingar á stuðnings-

ráðstöfununum, sem kveðið er á um í 47. og 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skal sú aðstoð sem veitt er skert 

hlutfallslega um upphæð sem lögbært yfirvald ákveður, með hliðsjón af því hversu alvarlegt brotið er. 

49. gr. 

Undantekningartilvik og augljósar villur 

1. Ef um er að ræða undantekningartilvik í skilningi 2. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 skal ekki leggja á þau 

viðurlög sem kveðið er á um í þessari reglugerð. 

2. Leiðrétta má allar tilkynningar, kröfur eða beiðnir, sem beint er til aðildarríkjanna samkvæmt þessari reglugerð, hvenær 

sem er eftir að þær eru lagðar fram þegar um er að ræða augljósar villur sem lögbært yfirvald viðurkennir. 

VIII. KAFLI 

TILKYNNINGAR 

50. gr. 

Eðli og gerð upplýsinga sem skal tilkynna um 

1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um eftirfarandi: 

a) lög eða stjórnsýslufyrirmæli sem þau hafa samþykkt skv. a-lið 2. mgr. 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, þessari 

reglugerð og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274, 

b) heiti og heimilisfang lögbærra yfirvalda sem bera ábyrgð á framkvæmd opinberrar greiningar, stjórnsýslumeðferð við 

vottun og eftirliti í tengslum við skrár og fylgiskjöl, 

c) heiti og heimilisfang lögbærra yfirvalda sem bera ábyrgð á veitingu leyfa til að planta vínvið og þeirra sem bera ábyrgð á að 

halda og uppfæra skrána yfir vínekrur og að leggja fram uppfærða skrá yfir framleiðslugetu, 

d) mörkin sem um getur í 1. og 2. lið fyrstu undirgreinar H-þáttar II. viðauka,  
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e) ráðstafanir sem þau hafa gert til að koma VII. kafla í framkvæmd, ef tilkynning um þessar ráðstafanir skiptir máli varðandi 

samstarf milli aðildarríkja, og heiti og heimilisfang samskiptastofnunarinnar sem hvert aðildarríki tilnefnir, 

f) skilyrði sem þau beita að því er varðar gerð fylgiskjalanna sem um getur í iii. lið a-liðar og b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr. 

10. gr., 

g) vínþrúguyrki sem beiting 81. gr. og b-liðar 2. mgr. 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 gildir um. 

2. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um sérhverjar breytingar á heiti og heimilisfangi lögbæru yfirvaldanna 

og samskiptastofnananna sem framkvæmdastjórninni er tilkynnt um í samræmi við 1. mgr. 

3. Tilkynningarnar, sem kveðið er á um í 1. mgr., skulu gerðar í samræmi við 34. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 

2018/274. 

51. gr. 

Birting upplýsinga sem eru tilkynntar 

1. Á grundvelli tilkynninga frá lögbærum yfirvöldum þriðju landa skal framkvæmdastjórnin útbúa og uppfæra skrár sem 

innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a) heiti og heimilisfang þar til bærra aðila í upprunalandi afurðarinnar sem ber ábyrgð á útgáfu VI-1 skjala, 

b) heiti og heimilisfang stofnana eða deilda sem upprunalandið tilnefnir eða, ef þær eru ekki til staðar í upprunalandinu, 

rannsóknarstofu sem hefur þegar verið viðurkennd utan upprunalands afurðarinnar, í þeim tilgangi að fylla út greiningar-

skýrsluþátt VI-1 skjalanna, 

c) heiti, heimilisfang og opinbert skráningarnúmer vínframleiðendanna og vinnsluaðilanna sem upprunaland afurðarinnar 

hefur veitt heimild til að útbúa VI-1 skjöl, 

d) heiti og heimilisfang einnar samskiptastofnunar sem hefur verið tilnefnd í hverju þriðja landi til að taka á móti og 

áframsenda beiðnir um stjórnsýsluaðstoð og til að vera fulltrúi síns lands gagnvart framkvæmdastjórninni og aðildar-

ríkjunum. 

2. Framkvæmdastjórnin skal birta heiti og heimilisfang lögbæru yfirvaldanna sem um getur í 50. gr. (b- og c-lið 1. mgr.), 

upplýsingarnar varðandi framleiðslugetuna sem um getur í 50. gr. (c-lið 1. mgr.), heiti og heimilisfang samskiptastofnunarinnar 

sem um getur í 50. gr. (e-lið 1. mgr,), vínþrúguyrkin sem um getur í 50. gr. (g-lið 1. mgr.) og skrárnar sem um getur í 1. mgr. 

þessarar greinar. 

IX. KAFLI 

BREYTINGAR, NIÐURFELLING, UMBREYTINGARÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI 

52. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 555/2008 

Reglugerð (EB) nr. 555/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæði 1. gr., 21. gr., 22. gr., 23. gr., 38. gr. til 54. gr., 74. gr., 83. gr. til 95. gr. a og 98. gr. til 102. gr. falli brott. 

2) IX. til XIII. viðauki og XVI. til XXI. viðauki falli brott. 

53. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 606/2009 

Reglugerð (EB) nr. 606/2009 er breytt sem hér segir: 

1) Ákvæði 12. og 13. gr. falli brott.  
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2) Eftirfarandi 14. gr. a og 14. gr. b bætist við: 

„14. gr. a 

Lágmarkshlutfall alkóhóls í aukaafurðum fastsett 

1. Með fyrirvara um 1. lið D-þáttar II. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 skulu aðildarríkin fastsetja 

lágmarkshlutfall alkóhólmagns, sem verður að vera í aukaafurðinni þegar búið er að skilja hana frá víninu, með tilliti til 

alkóhólmagnsins sem er í víninu sem framleitt er. Aðildarríkin geta breytt þessu lágmarkshlutfalli á grundvelli viðmiðana 

sem eru hlutlægar og án mismununar. 

2. Ef viðeigandi hlutfall, sem aðildarríkin fastsetja skv. 1. mgr., næst ekki skal viðkomandi rekstraraðili afhenda vín úr 

eigin framleiðslu sem samsvarar því magni sem þarf til að ná lágmarkshlutfallinu. 

3. Í þeim tilgangi að ákvarða áfengismagnið í aukaafurðunum með tilliti til áfengismagnsins sem er í víninu sem er 

framleitt skal staðlaður styrkur náttúrulegs alkóhóls í víni, miðað við rúmmál, sem á að nota á mismunandi vínræktar-

svæðum, vera: 

a) 8,0% á svæði A, 

b) 8,5% á svæði B, 

c) 9,0% á svæði C I, 

d) 9,5% á svæði C II, 

e) 10,0% á svæði C III. 

14. gr. b 

Ráðstöfun aukaafurða 

1. Framleiðendur skulu innkalla aukaafurðir vínframleiðslu eða allrar annarrar vinnslu á þrúgum undir eftirliti lögbærra 

yfirvalda aðildarríkjanna, með fyrirvara um kröfurnar um afhendingu og skráningu sem mælt er fyrir um í 9. gr. (b-lið  

1. mgr.) framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/273 (*) og í 14. gr. (vii. lið b-liðar 1. mgr.) og  

18. gr. framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/274 (**), eftir því sem við á. 

2. Innköllunin skal framkvæmd án tafar og eigi síðar en í lok vínársins þegar aukaafurðirnar fengust, í samræmi við 

gildandi löggjöf Sambandsins, einkum að því er varðar umhverfið. 

3. Aðildarríkin geta ákveðið að framleiðendur sem framleiða, á viðkomandi vínári, að hámarki 50 hektólítra af víni eða 

musti sjálfir eða á eigin athafnasvæði þurfi ekki að innkalla aukaafurðir sínar. 

4. Framleiðendum er heimilt að uppfylla skylduna um ráðstöfun allra aukaafurða vínframleiðslunnar eða hluta þeirra eða 

um aðra vinnslu á þrúgum með því að afhenda aukaafurðirnar til eimingar. Lögbært yfirvald aðildarríkis skal votta slíka 

ráðstöfun aukaafurðanna. 

5. Aðildarríkin geta ákveðið að afhending allra aukaafurða vínframleiðslunnar, eða hluta þeirra eða annarrar vinnslu á 

þrúgum, til eimingar verði gerð skyldubundin fyrir alla framleiðendur eða tiltekna framleiðendur á yfirráðasvæði þeirra á 

grundvelli viðmiðana sem eru hlutlægar og án mismununar. 

  

(*) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/273 frá 11. desember 2017 um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, 

skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar yfirlýsingar, tilkynningar og 

birtingu tilkynntra upplýsinga og um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er 

varðar viðeigandi eftirlit og viðurlög, um breytingu á reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 555/2008, (EB) 

nr. 606/2009 og (EB) nr. 607/2009 og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 og 

framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/560 (Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2018, bls. 1). 

(**) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/274 frá 11. desember 2017 um reglur um beitingu 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til 

plöntunar á vínvið, vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar yfirlýsingar og tilkynningar og reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er varðar viðeigandi eftirlit og um niðurfellingu á 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/561 (Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2018, bls. 60).“  



3.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/429 

 

54. gr. 

Breyting á reglugerð (EB) nr. 607/2009 

Í reglugerð (EB) nr. 607/2009 falli 63. gr. brott. 

55. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerð (EB) nr. 436/2009 og framseld reglugerð (ESB) 2015/560 eru felldar úr gildi. 

56. gr. 

Gildistaka 

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 11. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

REGLUR SEM VARÐA HÆFISVIÐMIÐUNINA SEM ER TILGREIND Í c-LIÐ 1. MGR. 64. GR. REGLUGERÐAR (ESB)  

NR. 1308/2013 OG VIÐBÓTARVIÐMIÐUNINA SEM UM GETUR Í 1. MGR. 4. GR. ÞESSARAR REGLUGERÐAR 

A. Viðmiðun sem um getur í c-lið 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í c-lið 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef eitt af eftirfarandi 

skilyrðum er uppfyllt: 

1) svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun á að fara fram eru ætluð til framleiðslu á víni með tiltekna verndaða 

upprunatáknun svæðisins sem um ræðir eða 

2) ef svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun á að fara fram eru ekki ætluð til framleiðslu á víni með tiltekna verndaða 

upprunatáknun svæðisins sem um ræðir skal umsækjandinn taka á sig eftirfarandi skuldbindingar: 

a) að nota ekki eða setja á markað neinar af þeim þrúgum sem eru framleiddar á svæðunum þar sem nýplöntun hefur 

farið fram til að framleiða vín með verndaða upprunatáknun, þegar umrædd svæði eru staðsett innan svæða þar sem 

réttur til þess er til staðar, 

b) að ryðja ekki og endurplanta með það fyrir augum að endurplantaða svæðið öðlist rétt til framleiðslu á þrúgum 

fyrir vín með tilteknu vernduðu upprunatáknunina. 

Umsækjandinn skal taka á sig þær skuldbindingar, sem um getur í 2. lið, í takmarkaðan tíma sem aðildarríkið fastsetur, sem 

má ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

B. Viðbótarviðmiðun sem um getur í 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar 

Viðbótarviðmiðunin sem um getur í 1. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar skal teljast uppfyllt ef eitt af eftirfarandi skilyrðum 

er uppfyllt: 

1) svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun á að fara fram eru ætluð til framleiðslu á víni með tiltekna verndaða, 

landfræðilega merkingu svæðisins sem um ræðir eða 

2) ef svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun á að fara fram eru ekki ætluð til framleiðslu á víni með tiltekna verndaða, 

landfræðilega merkingu svæðisins sem um ræðir skal umsækjandinn taka á sig eftirfarandi skuldbindingar: 

a) að nota ekki eða setja á markað neinar af þeim þrúgum sem eru framleiddar á svæðunum þar sem nýplöntun hefur 

farið fram til að framleiða vín með verndaða, landfræðilega merkingu, þegar umrædd svæði eru staðsett innan 

svæða þar sem réttur til þess er til staðar, 

b) að ryðja ekki og endurplanta með það fyrir augum að endurplantaða svæðið öðlist rétt til framleiðslu á þrúgum 

fyrir vín með tilteknu vernduðu, landfræðilegu merkinguna. 

Umsækjandinn skal taka á sig þær skuldbindingar, sem um getur í 2. lið, í takmarkaðan tíma sem aðildarríkið fastsetur, sem 

má ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

 _____  
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II. VIÐAUKI 

REGLUR SEM VARÐA FORGANGSVIÐMIÐANIRNAR SEM ERU TILGREINDAR Í a- TIL h-LIÐ 2. MGR. 64. GR. 

REGLUGERÐAR (ESB) NR. 1308/2013 OG VIÐBÓTARVIÐMIÐANIRNAR SEM UM GETUR Í 3. MGR. 4. GR. ÞESSARAR 

REGLUGERÐAR 

A. Viðmiðun sem um getur í a-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

1) Lögaðilar skulu, án tillits til lagalegs form þeirra, teljast uppfylla þessa viðmiðun ef eitt af eftirfarandi skilyrðum er 

uppfyllt: 

a) einstaklingur sem er að planta vínvið í fyrsta skipti og er viðurkenndur sem yfirmaður bús („nýr aðili“) hefur 

raunverulegt og langvarandi stjórnunarvald yfir lögaðilanum með tilliti til ákvarðana sem tengjast stjórnun, 

ávinningum og fjárhagslegri áhættu. Ef nokkrir einstaklingar, þ.m.t. einn eða fleiri einstaklingar sem ekki eru nýir 

aðilar, eiga hlut í stofnfé eða taka þátt í stjórn lögaðilans skal nýi aðilinn vera fær um að beita slíku raunverulegu 

og langvarandi stjórnunarvaldi, annað hvort einn eða með öðrum einstaklingum, eða 

b) ef lögaðila er eingöngu eða sameiginlega stjórnað af öðrum lögaðila skulu skilyrðin sem sett eru fram í a-lið gilda 

um hvern þann einstakling sem hefur stjórnunarvald yfir hinum lögaðilanum. 

Skilyrðin sem mælt er fyrir um í a- og b-lið gilda að breyttu breytanda að því er varðar hóp einstaklinga, sama hvaða 

réttarstöðu hópurinn og aðilar hans hafa samkvæmt landslögum. 

2) Aðildarríki geta ákveðið að bæta við þeirri viðbótarviðmiðun að umsækjandinn skuli vera einstaklingur sem er ekki 

eldri 40 ára á árinu þegar umsóknin er lögð fram („ungur framleiðandi“). 

Lögaðilar sem um getur í 1. lið skulu teljast uppfylla viðbótarskilyrðið sem um getur í fyrsta undirlið þessa liðar ef 

einstaklingurinn, sem um getur í a- og b-lið 1. liðar, er ekki eldri en 40 ára á árinu þegar umsóknin er lögð fram. 

Skilyrðin sem mælt er fyrir um í öðrum undirlið gilda að breyttu breytanda að því er varðar hóp einstaklinga sem um 

getur í öðrum undirlið 1. liðar. 

3) Aðildarríki geta krafist þess að umsækjendurnir skuldbindi sig til að leigja ekki út eða selja svæðið eða svæðin þar sem 

nýplöntun hefur farið fram til annars einstaklings eða lögaðila í fimm ár. 

Þegar umsækjandinn er lögaðili eða hópur einstaklinga geta aðildarríki einnig krafist þess að umsækjandinn framselji 

ekki til annars einstaklings eða einstaklinga raunverulegt og langvarandi stjórnunarvald sitt yfir búinu í fimm ár, með 

tilliti til ákvarðana um stjórnun, ávinning og fjárhagslega áhættu, nema viðkomandi einstaklingur eða einstaklingar 

uppfylli skilyrðin í 1. og 2. lið sem voru í gildi þegar leyfin voru veitt. 

B. Viðmiðun sem um getur í b-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í b-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef eitt af eftirfarandi 

skilyrðum er uppfyllt: 

1) umsækjandinn skuldbindur sig til þess að fara að reglunum um lífræna framleiðslu sem mælt er fyrir um í reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 834/2007 (1) og, eftir atvikum, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 (2) að því er 

varðar svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun á að fara fram, eða allt búið, í minnst fimm til sjö ár. Slíkt tímabil skal 

ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

Aðildarríki mega líta svo á að viðmiðunin sé uppfyllt ef umsækjendur eru þegar vínræktendur þegar umsóknin er lögð 

fram og hafa raunverulega beitt reglunum um lífræna framleiðslu, sem um getur í fyrsta undirlið, á öllu svæðinu á 

viðkomandi búi þar sem vínvið hefur verið plantað, í a.m.k. fimm ár áður en umsóknin var lögð fram,  

  

(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð 

(EBE) nr. 2092/91 (Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1). 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá 5. september 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (Stjtíð. ESB  

L 250, 18.9.2008, bls. 1). 
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2) umsækjandinn skuldbindur sig til þess að fara að einni af eftirfarandi viðmiðunarreglum eða vottunarkerfum umfram 

viðeigandi bindandi staðla sem komið var á skv. I. kafla VI. bálks reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 í minnst fimm til 

sjö ár en þó aldrei lengur en til 31. desember 2030: 

a) viðmiðunarreglur um samþættar varnir gegn skaðvöldum sem varða tilteknar plöntur eða geira og eiga við um 

vínrækt í samræmi við 5. mgr. 14. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB (1), þegar slíkar 

viðmiðunarreglur eru til, 

b) landsbundin vottunarkerfi fyrir samþætta framleiðslu, sem eiga við um vínrækt, 

c) landsbundin eða svæðisbundin umhverfisvottunarkerfi til að votta að farið sé að umhverfislöggjöf í tengslum við 

gæði jarðvegs og/eða vatns, líffræðilega fjölbreytni, varðveislu landslags, að dregið sé úr loftslagsbreytingum 

og/eða um aðlögun að loftslagsbreytingum, og eiga við um vínrækt. 

Vottunarkerfin, sem um getur í b- og c-lið, skulu votta að bóndinn fylgi starfsvenjum á búi sínu sem eru í samræmi við 

landsbundnar reglur um samþætta framleiðslu eða þau markmið sem um getur í c-lið. Þessi vottun skal framkvæmd af 

vottunarstofnunum sem eru faggiltar í samræmi við II. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 

(2) og fylgja viðeigandi samhæfðum stöðlum, annað hvort „Samræmismat – Kröfur til aðila sem votta vörur, ferli og 

þjónustu“ eða „Samræmismat – Kröfur til stofnana sem annast úttektir og vottun stjórnunarkerfa“. 

Aðildarríki mega líta svo á að viðmiðunin sé uppfyllt ef umsækjendur eru þegar vínræktendur þegar umsóknin er lögð 

fram og hafa raunverulega beitt viðmiðunarreglunum eða vottunarkerfunum, sem um getur í fyrsta undirlið, á öllu 

svæðinu á viðkomandi búi þar sem vínvið hefur verið plantað, í a.m.k. fimm ár áður en umsóknin var lögð fram, 

3) ef dreifbýlisþróunaráætlun eða -áætlanir aðildarríkja innihalda sértækar tegundir starfrækslu á sviði umhverfis- og 

loftslagsvæns landbúnaðar, sem mælt er fyrir um í 28. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 

(3), sem nær til svæða þar sem vínvið hefur verið plantað sem varðar það tiltekna svæði sem er tilgreint í umsókninni, 

og að því tilskildu að nægjanlegt fjármagn sé tiltækt, telst umsækjandinn hæfur og skuldbindur sig til að sækja um 

umrædda tegund eða tegundir starfrækslu fyrir svæðið þar sem nýplöntun á að fara fram, og að uppfylla skuld-

bindingarnar sem settar eru fram í viðeigandi dreifbýlisþróunaráætlun eða -áætlunum fyrir umrædda sértæka starf-

rækslu á sviði umhverfis- og loftslagsvæns landbúnaðar, 

4) sú tiltekna landspilda eða -spildur sem tilgreindar eru í umsókninni eru staðsettar í halla þar sem eru stallar. 

Aðildarríki geta einnig krafist þess að framleiðendur skuldbindi sig, í minnst fimm til sjö ár, til að ryðja ekki og 

endurplanta á svæðum sem uppfylla ekki þessi skilyrði. Slíkt tímabil skal ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

C. Viðmiðun sem um getur í c-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í c-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef öll eftirfarandi 

skilyrði eru uppfyllt: 

1) landspildan eða spildurnar sem eru tilgreindar í umsókninni urðu eign umsækjandans vegna skipta á annarri landspildu 

eða -spildum þar sem vínvið hafði verið plantað innan ramma verkefnis til sameiningar jarðarparta, 

2) vínvið hefur ekki verið plantað á landspildu eða -spildum sem eru tilgreindar í umsókninni eða þar hefur verið plantað 

vínvið á smærra svæði en því sem tapaðist vegna framkvæmdar slíks verkefnis til sameiningar jarðarparta, 

3) heildarsvæðið, sem óskað er eftir leyfi fyrir, er ekki stærra en mismunurinn, ef einhver er, á milli svæðisins þar sem 

vínvið hefur verið plantað, á landspildunni eða -spildunum sem áður var eignarhald á og þess sem er tilgreint í 

umsókninni.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/128/EB frá 21. október 2009 um aðgerðaramma Bandalagsins til að ná fram sjálfbærri notkun 

varnarefna (Stjtíð. ESB L 309, 24.11.2009, bls. 71). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við 

markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93 (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30). 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 frá 17. desember 2013 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks land-

búnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1698/2005 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 487). 
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D. Viðmiðun sem um getur í d-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í d-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef sú tiltekna 

landspilda eða -spildur sem eru tilgreindar í umsókninni eru staðsettar á einni af eftirfarandi tegundum svæða: 

1) svæði undir áhrifum af þurrki, þar sem hlutfall árlegrar úrkomu á móti hlutfalli heildargufunar er innan við 0,5, 

2) svæði þar sem rótardýpt er grunn, þ.e. innan við 30 cm, 

3) svæði þar sem áferð jarðvegs og steinainnihald eru óhagstæð samkvæmt skilgreiningunni og mörkunum sem mælt er 

fyrir um í III. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1305/2013, 

4) svæði þar sem halli er minnst 15%, 

5) svæði sem eru staðsett á fjallasvæðum sem eru hærra en a.m.k. 500 m yfir sjávarmáli, að hásléttum undanskildum, 

6) svæði á ystu svæðum Sambandsins sem um getur í 349. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og á smærri 

eyjunum í Eyjahafi eins og er skilgreint í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 229/2013 (1) eða á smáeyjum 

þar sem heildarlandþekja er undir 250 km2 og sem einkennast af kerfislægum eða félagslegum og hagrænum 

takmörkunum. 

Aðildarríki geta einnig krafist þess að framleiðendur skuldbindi sig, í minnst fimm til sjö ár, til að ryðja ekki og 

endurplanta á svæðum sem ekki standa frammi fyrir náttúrulegum eða öðrum sértækum takmörkunum. Slíkt tímabil skal 

ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

Aðildarríki geta, í síðasta lagi árið 2018, ákveðið að undanskilja eitt eða fleiri af þeim svæðum sem eru tilgreind í fyrsta 

undirlið frá því að þurfa að uppfylla þessa forgangsviðmiðun ef þeim er ekki fært með markvissum hætti að meta hvort það 

er gert. 

E. Viðmiðun sem um getur í e-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í e-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef efnahagsleg 

sjálfbærni viðkomandi verkefnis byggist á einni eða fleiri af eftirfarandi stöðluðum aðferðum við fjárhagslega greiningu 

fyrir fjárfestingarverkefni í landbúnaði: 

1) Hreint núvirði 

2) Innri vextir 

3) Ábata-/kostnaðarhlutfall 

4) Endurgreiðslutími 

5) Hreinn viðbótarábati 

Aðferðinni skal beitt á máta sem er aðlagaður að tegund umsækjanda. 

Aðildarríkin skulu enn fremur krefjast þess að umsækjandinn komi upp nýju vínviðarplöntuninni í samræmi við þá 

tæknilegu eiginleika sem eru tilteknir í umsókninni. 

F. Viðmiðun sem um getur í f-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í f-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef möguleikinn á 

aukinni samkeppnishæfni byggist á einu af eftirfarandi sjónarmiðum: 

1) svæðin þar sem starfandi vínræktandi ætlar að hefja nýplöntun geta skapað stærðarhagkvæmni vegna umtalsverðrar 

minnkunar á kostnaði á einingu, sem er bundinn við svæðið þar sem nýplöntun hefur farið fram, miðað við meðaltal 

fyrir vínekrur sem þegar eru til staðar á búi eða við meðaltalið fyrir svæðið,  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 229/2013 frá 13. mars 2013 um sértækar ráðstafanir í landbúnaði í þágu minni eyjanna í 

Eyjahafi og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1405/2006 (Stjtíð. ESB L 78, 20.3.2013, bls. 41). 
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2) svæðin þar sem starfandi vínræktandi ætlar að hefja nýplöntun geta skapað betri aðlögun að markaðskröfum vegna 

hærra verðs sem fæst fyrir afurðirnar eða fjölgunar á söluleiðum miðað við vínekrur sem þegar eru til staðar á búi eða 

við meðaltalið fyrir svæðið, 

3) svæðin þar sem nýr aðili í geiranum ætlar að hefja nýplöntun geta stuðlað að notkun á framleiðslulíkani á býlinu sem 

gefur meira í aðra hönd en meðaltalið fyrir svæðið. 

Aðildarríki geta skilgreint nánar sjónarmiðin sem eru tilgreind í 1., 2. og 3. lið. 

Aðildarríkin skulu enn fremur krefjast þess að umsækjandinn komi upp nýju vínviðarplöntuninni í samræmi við þá 

tæknilegu eiginleika sem eru tilteknir í umsókninni. 

G. Viðmiðun sem um getur í g-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í g-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef landspildan eða  

-spildurnar þar sem plöntunin á að fara fram eru staðsettar innan landfræðilegs framleiðslusvæðis fyrirliggjandi verndaðrar 

upprunatáknunar eða verndaðrar, landfræðilegrar merkingar, ef nota á þrúgurnar sem framleiddar verða í vín með verndaða 

upprunatáknun eða verndaða, landfræðilega merkingu og eitt af eftirfarandi skilyrðum er uppfyllt: 

1) landspildan eða -spildurnar þar sem plöntun á að fara fram er með betri jarðvegs- og loftslagseiginleika samanborið við 

aðrar landspildur með vínekrum sem uppfylla forskriftir landfræðilegrar merkingar á sama svæði, 

2) þrúguyrkið eða -yrkin eða klón þeirra sem á að planta eru betur aðlöguð að sérstökum jarðvegs- og loftslags-

eiginleikum landspildunnar eða -spildnanna, þar sem plöntunin á að fara fram, samanborið við landspildur með 

vínekrum sem uppfylla forskriftir landfræðilegra merkinga, með svipaða jarðvegs- og loftslagseiginleika og eru 

staðsettar á sama svæði en eru vaxnar öðrum yrkjum eða öðrum klónum af sama yrki eða yrkjum, 

3) þrúguyrkið eða -yrkin eða klón þeirra sem á að planta auka fjölbreytni þrúguyrkja eða klóna þeirra yrkja sem þegar eru 

til staðar á sama framleiðslulandsvæði og verndaða upprunatáknunin eða verndaða landfræðilega merkingin, 

4) kerfið eða kerfin sem beitt er við að móta vínviðinn eða uppbygging vínekrunnar sem á að koma á fót á svæðinu eða 

svæðunum þar sem nýplöntun hefur farið fram gefur möguleika á að skila þrúgum í hærri gæðaflokki samanborið við 

þau mótunarkerfi og/eða þær uppbyggingar sem eru mest notaðar á sama framleiðslulandsvæði og verndaða 

upprunatáknunin eða verndaða landfræðilega merkingin. 

Aðildarríki geta skilgreint nánar skilyrðin sem um getur í 1. til 4. lið. 

Aðildarríkin skulu enn fremur krefjast þess að umsækjandinn komi upp nýju vínviðarplöntuninni í samræmi við þá 

tæknilegu eiginleika sem eru tilteknir í umsókninni. 

Aðildarríkin geta beitt þessari forgangsviðmiðun á umsóknir um nýplantanir á svæði sem hefur verið afmarkað í 

tækniskjalinu sem fylgir umsókn um vernd fyrir upprunatáknun eða landfræðilega merkingu sem er í undanfarandi 

landsbundinni málsmeðferð eða á athugunartímabili hjá framkvæmdastjórninni. Í slíkum tilvikum gilda skilyrðin sem eru 

tilgreind í 1. til 4. lið að breyttu breytanda. 

H. Viðmiðun sem um getur í h-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Viðmiðunin sem um getur í h-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skal teljast uppfyllt ef stærð bús 

umsækjandans þegar umsóknin er lögð fram uppfyllir mörkin sem aðildarríkin skulu setja á landsvísu eða á svæðisvísu á 

grundvelli hlutlægra viðmiðana. Slík mörk skulu fastsett við: 

1) minnst 0,5 hektara fyrir lítil bú, 

2) mest 50 hektara fyrir meðalstór bú. 

Aðildarríkin geta enn fremur krafist að farið sé að einu eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum: 

1) stærð bús umsækjandans mun stækka vegna nýplöntunarinnar, 

2) umsækjandinn ræður þegar yfir svæði þar sem vínvið hefur verið plantað og sem nýtur ekki undanþáganna sem mælt er 

fyrir um í 4. mgr. 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 þegar umsóknin er lögð fram. 
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I. Viðbótarviðmiðun sem um getur í 3. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar 

I. „Fyrri hegðun framleiðandans“ 

Viðbótarviðmiðunin sem um getur í 3. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar skal teljast uppfyllt ef umsækjandinn er ekki 

með vínvið sem var plantað án þess að leyfi væri fyrir hendi, sem um getur í 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

eða án réttinda til plöntunar, sem um getur í 85. gr. a og 85. gr. b í reglugerð (EB) nr. 1234/2007. 

Aðildarríkin geta enn fremur krafist að farið sé að einu eða fleiri af eftirfarandi skilyrðum: 

1) að ekkert leyfi sem umsækjandanum var áður veitt í samræmi við 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 hafi 

runnið út vegna þess að það var ekki nýtt, 

2) að umsækjandinn hafi uppfyllt allar þær skuldbindingar sem um getur í A- og B-þætti I. viðauka, í A-, B- og D- til 

G-þætti þessa viðauka og í II. lið þessa þáttar, 

3) að umsækjandinn ráði ekki yfir svæðum þar sem vínvið hefur verið plantað sem hefur ekki verið nýttur til 

framleiðslu í a.m.k. átta ár. 

II. „Stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var 

gert upptækt í tengslum við hryðjuverkastarfsemi og aðrar tegundir afbrota“ 

Viðbótarviðmiðunin sem um getur í 3. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar skal teljast uppfyllt ef umsækjandinn er lögaðili, 

án tillits til lagalegs forms hans, og ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

1) umsækjandinn er stofnun sem er ekki rekin í hagnaðarskyni og eini tilgangur hennar er félagsleg starfsemi, 

2) umsækjandinn notar landið, sem var gert upptækt, einungis til að þjóna hinum félagslega tilgangi sínum skv. 10. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/42/ESB (1). 

Aðildarríki geta einnig krafist þess að umsækjendur sem fara að þessari viðmiðun skuldbindi sig, á tímabili sem 

aðildarríkið ákveður, til að leigja ekki út eða selja svæðið eða svæðin þar sem nýplöntun hefur farið fram til annars 

einstaklings eða lögaðila. Slíkt tímabil skal ekki vara lengur en til 31. desember 2030. 

 _____  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/42/ESB frá 3. apríl 2014 um frystingu og upptöku verknaðartækja og ávinnings af refsiverðum 

verknuðum í Evrópusambandinu (Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2014, bls. 39). 
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III. VIÐAUKI 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ VERA Í SKRÁNNI YFIR VÍNEKRUR OG UPPFÆRÐAR ÞAR OG NÁKVÆMAR 

SKILGREININGAR SEM VARÐA ÞESSAR UPPLÝSINGAR EINS OG UM GETUR Í 7. GR. 

1. UNDIRSKRÁ UM VÍNRÆKTENDUR 

1.1. Auðkenning og staðsetning 

1) Deili á vínræktandanum (sem samrýmist sameiginlega kerfinu til að skrá deili á hverjum aðstoðarþega, sem um getur 

í f-lið 1. mgr. 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013, og skrám eða upplýsingum í vörslu aðildarríkja). 

2) Skrá yfir allar vínekruspildur sem teljast ekki innihalda yfirgefin vínræktarsvæði eingöngu og staðsetning þeirra 

(auðkenning sem samræmist auðkenningarkerfinu fyrir landbúnaðarspildur sem um getur í b-lið 1. mgr. 68. gr. og  

1. mgr. 70. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013). 

1.2. Einkenni svæðis eða svæða þar sem vínvið hefur verið plantað á vínekruspildu 

Þessar upplýsingar í tengslum við hverja vínekruspildu skulu sýndar sérstaklega í undirskránni um vínræktendur. Þegar 

slíkt er mögulegt vegna sams konar eiginleika vínekruspildna mega upplýsingarnar þó eiga við um nokkrar samliggjandi 

vínekruspildur eða hluta af samliggjandi spildu eða spildum að því tilskildu að enn sé hægt að auðkenna hverja spildu. 

1) Auðkenning vínekruspildunnar: auðkenningarkerfið fyrir vínekruspildur skal ákvarðað á grundvelli korta, þinglýstra 

fasteignaskjala eða annarra gagna sem eru sett fram sem kort. Nota skal tölvuvædd landupplýsingakerfi, þ.m.t. 

uppréttar loftmyndir eða uppréttar gervitunglamyndir, með einsleita stöðlun sem tryggir nákvæmnisstig sem er a.m.k. 

jafngilt og kort á mælikvarðanum 1: 5 000 (eða 1:10 000 hafi þær fengist á grundvelli langtímasamninga sem voru 

samþykktir fyrir nóvember 2012), að teknu tilliti til tekið til útlína og ástands spildunnar. Þetta skal fastsett í samræmi 

við gildandi staðla Sambandsins. 

2) Flatarmál vínekruspildunnar 

Í tilvikum þegar vínviður er ræktaður ásamt öðrum nytjaplöntum: 

a) heildarflatarmál viðkomandi spildu, 

b) flatarmál svæðis þar sem vínvið hefur verið plantað gefið upp sem hreinrækt (til umreiknings skal nota viðeigandi 

reiknistuðla sem aðildarríkið hefur ákveðið). 

3) Flatarmál vínekruspildunnar eða, eftir því sem við á, flatarmál gefið upp sem hreinrækt, með eftirfarandi sundurliðun 

varðandi flatarmál svæðis eða svæða þar sem vínvið hefur verið plantað (upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum 

sem um getur í a-lið 1. mgr. 33. gr. framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274 og I. hluta IV. viðauka við þá 

reglugerð, sem liggja til grundvallar, ef þær eru notaðar, á útreikningi á því 1% sem um getur í 1. mgr. 63. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013): 

a) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað þar sem framleiða má vín með VUT, 

b) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað þar sem framleiða má vín með VLM, 

— þar sem einnig má framleiða vín með VUT og vín án VUT/VLM, 

— þar sem eingöngu má framleiða vín með VLM og vín án VUT/VLM, 

c) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað þar sem eingöngu má framleiða vín án VUT/VLM en er staðsett innan 

landfræðilegs framleiðslusvæðis VUT/VLM, 

d) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað þar sem eingöngu má framleiða vín án VUT/VLM og er staðsett utan 

landfræðilegs framleiðslusvæðis VUT/VLM, 

e) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað til annarrar notkunar. 
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4) Vínþrúguyrki sem eru ræktuð, samsvarandi mat á flatarmáli svæða og hlutföllum innan viðkomandi vínekruspildu 

sem og litur þrúgunnar (upplýsingar sem samrýmast reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 (1)). 

5) Ártal plöntunar eða, ef það er ekki þekkt, mat á aldri viðkomandi vínekruspildu (upplýsingar sem samrýmast 

reglugerð (ESB) nr. 1337/2011). 

6) Flatarmál svæðis þar sem vínvið hefur verið plantað sem hefur verið endurskipulagt eða umbreytt í samræmi við  

46. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 (upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum sem um getur í töflunum í IV., 

V. og VI. hluta IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274). 

7) Flatarmál svæðis þar sem vínvið hefur verið plantað þar sem grænuppskera hefur farið fram í samræmi við 47. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 (upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum sem um getur í töflunum í IV., V. og 

VI. hluta IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274). 

Upplýsingarnar, sem um getur í 6. og 7. lið, verða einnig að taka til allra svæða sem hafa verið endurskipulögð eða 

umbreytt eða þar sem grænuppskera hefur farið fram í samræmi við 46. og 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

(upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum sem um getur í IV. viðauka, IV. viðauka a og VI. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1150 (2). 

Ef öll svæði þar sem vínvið hefur verið plantað, sem eru í undirskránni um vínræktendur, eru yfirgefin eða eru notuð fyrir 

annað en vínrækt skal undirskráin fjarlægð úr skránni yfir vínekrur eða merkt og viðkomandi svæði dregin frá þeim sem 

um getur í lið 1.2 í þessum viðauka. 

1.3. Yfirlýsingar 

Uppskeruyfirlýsing (upplýsingar sem samrýmast uppskeruyfirlýsingunum sem um getur í 33. gr.). 

2. UNDIRSKRÁ UM FRAMLEIÐSLU 

2.1. Auðkenning 

Deili á einstaklingi eða lögaðila eða hópi slíkra aðila sem er skylt að leggja fram framleiðsluyfirlýsinguna sem kveðið er á 

um í 31. gr. 

2.2. Yfirlýsingar 

a) Framleiðsluyfirlýsing (upplýsingar sem samrýmast framleiðsluyfirlýsingunum sem um getur í 31. gr.). 

b) Birgðayfirlýsing (upplýsingar sem samrýmast birgðayfirlýsingunum sem um getur í 32. gr.). 

 _____  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 frá 13. desember 2011 um evrópskar hagskýrslur um fjölærar nytjaplöntur og 

um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 357/79 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/109/EB (Stjtíð. ESB L 347, 

30.12.2011, bls. 7). 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1150 frá 15. apríl 2016 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar landsbundnar stuðningsáætlanir í víngeiranum (Stjtíð. ESB L 190, 15.7.2016, bls. 23). 
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IV. VIÐAUKI 

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR TIL VIÐBÓTAR Í SKRÁNNI YFIR VÍNEKRUR OG NÁKVÆMAR SKILGREININGAR SEM 

VARÐA ÞESSAR UPPLÝSINGAR EINS OG UM GETUR Í 1. MGR. 7. GR. 

1. UNDIRSKRÁ UM VÍNRÆKTENDUR 

1.1. Auðkenning og staðsetning 

1) Leyfi sem er sótt um, veitt og ekki búið að nýta til plöntunar og viðkomandi tiltekið svæði (upplýsingar sem 

samrýmast tilkynningunum sem um getur í a-lið 2. mgr. 33. gr. og í töflunum í IV. hluta IV. viðauka við fram-

kvæmdarreglugerð (ESB) 2018/274). 

2) Réttindi til plöntunar (eftir tegund) þar til frestur fyrir umbreytingu yfir í leyfi, sem aðildarríki ákvarða, er liðinn 

(upplýsingar sem samrýmast tilkynningunni sem gera skal fyrir 1. mars 2016, sem um getur í 11. gr. framkvæmdar-

reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/561 (1) og í töflu A í VII. viðauka við þá reglugerð). 

1.2. Einkenni svæðis eða svæða þar sem vínvið hefur verið plantað á vínekruspildum 

Þessar upplýsingar í tengslum við hverja vínekruspildu skulu sýndar sérstaklega í undirskránni um vínræktendur. Þegar 

slíkt er mögulegt vegna sams konar eiginleika vínekruspildna mega upplýsingarnar þó eiga við um nokkrar samliggjandi 

vínekruspildur eða hluta af samliggjandi spildu eða spildum að því tilskildu að enn sé hægt að auðkenna hverja spildu. 

1) Svæði sem njóta eftirfarandi undanþága frá fyrirkomulaginu við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið: 

a) svæði þar sem fram fer plöntun eða endurplöntun í tilraunaskyni (þ.m.t. þau sem eru með vínþrúguyrki sem eru 

ekki flokkuð í samræmi við 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013), 

b) svæði þar sem fram fer plöntun eða endurplöntun fyrir gróðrarstöðvar fyrir ágræðslukvisti. 

2) Svæði þar sem vínvið hefur verið plantað án leyfis eftir 31. desember 2015 og svæði, sem ekki hefur verið veitt leyfi 

fyrir, sem hafa verið rudd (upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum sem um getur í e-lið 1. mgr. 33. gr. 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2018/274 og í III. viðauka við þá reglugerð). 

3) Svæði þar sem vínvið hefur verið plantað án réttinda til plöntunar fyrir 1. janúar 2016 og ólögmæt plöntun sem hefur 

verið rudd (upplýsingar sem samrýmast tilkynningunum sem um getur í 2. mgr. 58. gr. reglugerðar (EB) nr. 555/2008 

og í töflum 3 og 7 í XIII. viðauka við þá reglugerð). 

 _____  

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/561 frá 7. apríl 2015 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til að planta vínvið (Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 12). 
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V. VIÐAUKI 

FYLGISKJÖL 

A. KRÖFUR VEGNA NOTKUNAR Á FYLGISKJALI 

Upplýsingarnar sem um getur í 2. mgr. 10. gr. skulu settar fram í formi færslna sem settar eru fram í dálki nr. 1 í 

eftirfarandi töflu. 

Að því er varðar skjölin sem um getur í i. og iii. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. eru þessar færslur 

auðkenndar með númerunum og bókstöfunum sem koma fram í A- og B-dálki í töflunum í I. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 684/2009 (dálkur nr. 2 í eftirfarandi töflu). 

Að því er varðar skjölin sem um getur í ii. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. eru þessar færslur auðkenndar með 

númerum og bókstöfum í reglugerð (EBE) nr. 3649/92 (dálkur nr. 3 í eftirfarandi töflu). 

Aðildarríkin skulu ákvarða röð færslnanna og nánari atriði varðandi framsetningu þeirra, á grundvelli reglnanna sem settar 

eru fram í B-þætti þessa viðauka. 

1 2 3 

Tilvísunarnúmer: hver sending skal bera tilvísunarnúmer sem auðkennir hana í skrám 

sendanda. Þetta númer er, eftir atvikum, ARC númer, MVV númer eða tilvísunarnúmer 

einfaldaða fylgiskjalsins sem fylgiskjalinu er úthlutað á formi þess sem stjórnsýslulegs 

eða viðskiptalegs skjals. 

Nr. 1d Nr. 2 

Sendandi: fullt nafn og heimilisfang auk póstnúmers og vörugjaldsnúmers (SEED) 

viðurkennds umráðamanns vörugeymslunnar eða skráðs sendanda, eftir því sem við á. 

Nr. 2 Nr. 1 

Sendingarstaður: raunverulegur sendingarstaður, ef vörurnar eru ekki sendar frá 

heimilisfangi sendanda. 

Nr. 3 Nr. 1 

Viðtakandi: fullt nafn og heimilisfang auk póstnúmers og vörugjaldsnúmers (SEED) 

viðurkennds umráðamanns vörugeymslunnar eða skráðs viðtakanda, eftir því sem við á. 

Nr. 5 Nr. 4 

Afhendingarstaður: raunverulegur afhendingarstaður ef vörurnar eru ekki afhentar á 

heimilisfang viðtakanda. 

Nr. 7 Nr. 7 

Lögbær yfirvöld á sendingarstað: nafn og heimilisfang lögbæra yfirvaldsins sem ber 

ábyrgð á eftirliti með gerð fylgiskjala á sendingarstað. Þessa er einungis krafist ef um er 

að ræða flutning til annars aðildarríkis eða útflutning út úr Sambandinu. 

Nr. 10 Reitur A 

Flutningsaðili: nafn og heimilisfang þess aðila sem ber ábyrgð á að skipuleggja fyrsta 

flutning (ef annar en sendandi). 

Nr. 15 Nr. 5 

Aðrar upplýsingar um flutning: a) flutningsmáti (vöruflutningabifreið, sendibifreið, 

tankbifreið, bifreið, járnbrautarvagn, járnbrautartankvagn, flugvél, skip), b) skráningar-

númer eða, ef um er að ræða skip, heiti (valkvæðar upplýsingar). Ef breytt er um 

flutningsmáta skal flytjandi sem fermir afurðina gefa upplýsingar á bakhlið skjalsins um: 

— sendingardag, — flutningsmáta og skráningarnúmer ökutækis og heiti skips, — nafn 

sitt, eiginnafn eða heiti fyrirtækis og heimilisfang auk póstnúmers. Ef breytt er um 

afhendingarstað: raunverulegan afhendingarstað. 

Nr. 16 Nr. 5 
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1 2 3 

SN-númer Nr. 17c Nr. 9 

Lýsing á afurðinni: í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 og aðrar landsreglur 

sem eiga við, einkum skyldubundnar upplýsingar. 

Nr. 17p Nr. 8 

Lýsing á pakkningum afurða: kenninúmer og fjöldi pakkninga, fjöldi innri pakkninga. Ef 

um er að ræða önnur skjöl en þau sem um getur í i. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 

10. gr. má setja framhald lýsingar á sérstakt blað sem er fest við hvert afrit. Hægt er að 

nota pökkunarskrá í þessum tilgangi. 

Nr. 17.1 Nr. 8 

Vegna flutninga í lausu: — á víni: raunverulegur alkóhólstyrkleiki, — á afurðum sem 

ekki eru gerjaðar: brotstuðull eða eðlismassi, — á afurðum í gerjun: heildaralkó-

hólstyrkleiki, — á víni með sykurleifar yfir 4 grömm á lítra: heildaralkóhólstyrkleiki auk 

raunverulegs alkóhólstyrkleika. 

Nr. 17g og 17o Nr. 8 

Valkvæðar upplýsingar fyrir flutning í lausu: að því er varðar flutning í lausu á vínunum 

sem um getur í 1. til 9. lið, 15. og 16. lið í II. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB)  

nr. 1308/2013 skal afurðalýsingin innihalda valkvæðu upplýsingarnar, sem settar eru 

fram í 120. gr. þeirrar reglugerðar, að því tilskildu að þær komi fram á merkingunum eða 

að fyrirhugað sé að þær komi fram á merkingunum. 

Nr. 17p Nr. 8 

Magn: — afurða í lausu: heildarnettómagn, — pakkaðra afurða: fjöldi íláta sem eru 

notuð. 

Nr. 17d/f og 

17.l 

Nr. 8 

Vottanir: vottun um VUT, vottun um VLM eða vottun um árgang eða vínþrúguyrki: sjá 

11. og 12. gr. 

Nr. 17l Nr. 14 

Flokkur vínafurða Nr. 17.2a Nr. 8 

Kóði vínræktarsvæðis Nr. 17.2b Nr. 8 

Kóði fyrir flutning á víni Nr. 17.2.1a Nr. 8 

Vottorð — eftirlit við útflutning, eftir því sem við á Nr. 18 A 

Sendingardagur og, ef aðildarríkið þar sem flutningsaðgerðin hefst mælir fyrir um slíkt, 

tímasetning sendingar 

Nr. 18 Nr. 15 

Uppáskrift frá þar til bærum aðila á sendingarstað, þegar um er að ræða önnur skjöl en 

þau sem um getur í i. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. (ef þess er krafist). 

Nr. 18 Nr. 15 

B. LEIÐBEININGAR VIÐ GERÐ OG NOTKUN FYLGISKJALA 

1. Almennar reglur 

1.1. Þegar skjölin, sem um getur í 10. gr. (i. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr.), bera ARC númer sem tölvukerfið, sem um 

getur í 21. gr. (2. mgr.) tilskipunar 2008/118/EB, úthlutar eða MVV númer sem upplýsingakerfi sem sendingaraðildarríkið 

kemur á fót, sem um getur í 10. gr. (iii. lið a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr.), úthlutar skulu upplýsingarnar, sem um 

getur í A-þætti, geymdar í kerfinu sem er notað. 

1.2. Efst á skjölunum, sem um getur í öðrum undirlið iii. liðar a-liðar í fyrstu undirgrein 1. mgr. 10. gr., skal vera kennimerki 

Sambandsins, orðið „Evrópusambandið“, heiti sendingaraðildarríkisins og tákn eða kennimerki sem auðkennir 

sendingaraðildarríkið. 
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Á skjölunum, sem um getur í i. og ii. lið a-liðar og fyrsta undirlið iii. liðar a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr., mega 

koma fram þær upplýsingar sem um getur í fyrstu undirgrein þessa liðar. 

1.3. Skjölin sem um getur í 1. mgr. 10. gr. skulu fyllt þannig út að stafirnir séu auðlæsilegir og óafmáanlegir. Ekki má afmá 

eða skrifa yfir orð í skjalinu. 

Sérhvert afrit af skjali sem krafist er skal merkt „afrit“ eða vera með jafngilda merkingu. 

1.4. Heimilt er að fylla út eitt skjal ef fluttar eru frá einum og sama sendanda til sama viðtakanda í einni sendingu: 

a) margar framleiðslulotur í sama afurðaflokki eða 

b) margar framleiðslulotur í mismunandi afurðaflokkum, að því tilskildu að þær séu í merktum ílátum með nafnrúmmál 

að hámarki 60 lítrar og með einnota lokunarbúnaði. 

1.5. Í því tilviki sem um getur í 1. mgr. 17. gr., eða ef lögbært yfirvald fyllir út fylgiskjal með sendingunni, gildir skjalið því 

aðeins að flutningurinn hefjist eigi síðar en á fimmta virka degi eftir fullgildingardag þess eða daginn sem það var fyllt út, 

eins og við á. 

1.6. Ef afurðir eru fluttar í aðskildu rými í sama flutningagámi eða er blandað saman í flutningi verður að fylla út skjal til að 

fylgja hverjum hluta um sig, hvort sem þær eru fluttar aðskildar eða samanblandaðar. Í slíkum skjölum skal geta þess, í 

samræmi við reglur sem mælt er fyrir um í hverju aðildarríki, til hvers á að nota blönduðu afurðina. 

Þó geta aðildarríkin heimilað sendendum eða umboðsaðilum að fylla út eitt skjal fyrir alla afurðina sem verður til við 

blöndun. Í slíkum tilvikum skal lögbært yfirvald ákvarða hvernig eigi að láta í té sannanir að því er varðar flokk, uppruna 

og magn hinna ýmsu farma. 

2. Sérreglur 

2.1. Upplýsingar um afurðalýsingu 

a) Tegund afurðar 

Tilgreinið tegund afurðarinnar með orðalagi er samrýmist reglum Sambandsins og gefur nákvæmasta lýsingu á henni, 

t.d.: vín með VUT eða VLM/vín án VUT eða VLM/einyrkisvín án VUT/VLM/þrúgumust fyrir vín með VUT eða 

VLM/árgangsvín án VUT/VLM. 

b) Flutningar í lausu 

Að því er varðar flutning í lausu á vínunum sem um getur í 1. til 9. lið, 15. og 16. lið í II. hluta VII. viðauka við 

reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 skal afurðalýsingin innihalda valkvæðu upplýsingarnar, sem settar eru fram í 120. gr. 

þeirrar reglugerðar, að því tilskildu að þær komi fram á merkingunum eða að fyrirhugað sé að þær komi fram á 

merkingunum. 

c) Alkóhólstyrkleiki og eðlismassi 

Að því er varðar flutning afurða í lausu eða í ómerktum ílátum með nafnrúmmál að hámarki 60 lítrar: 

i. raunverulegur alkóhólstyrkleiki vínsins, þó ekki nýrra vína sem eru enn í gerjun, eða heildaralkóhólstyrkleiki nýs 

víns sem er enn í gerjun og þrúgumusts, sem er gerjað að hluta til, skal gefinn upp í % miðað við rúmmál og 

tugum % miðað við rúmmál, 

ii. brotstuðull þrúgumusts skal fenginn með mæliaðferðum sem Sambandið viðurkennir. Hann skal gefinn upp í 

mögulegum alkóhólstyrkleika í % miðað við rúmmál. Í stað þess má gefa upp eðlismassa í grömmum á cm3, 

iii. eðlismassi fersks þrúgumusts, þar sem gerjun hefur verið stöðvuð með íblöndun alkóhóls, skal gefinn upp í 

grömmum á cm3 og raunverulegur alkóhólstyrkleiki afurðarinnar skal gefinn upp í % miðað við rúmmál og 

tugum % miðað við rúmmál,  
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iv. sykurinnihald í þrúgumustsþykkni, hreinsuðu þrúgumustsþykkni og þrúgusafaþykkni skal gefið upp sem 

heildarsykurinnihald í grömmum á hvern lítra og á hvert kíló, 

v. einnig má tilgreina raunverulegan alkóhólstyrkleika þrúguhrats og víndreggja (valkvætt) og gefa upp í lítrum af 

hreinu alkóhóli á hver 100 kg. 

Þessar upplýsingar skulu gefnar upp með því að nota jafngildistöflur sem Sambandið viðurkennir og er að finna í 

reglum um greiningaraðferðir. 

d) Vikmörk 

Með fyrirvara um ákvæði Sambandsins, þar sem mælt er fyrir um mörk vegna tiltekinna vínafurða, skulu eftirtalin 

vikmörk heimiluð: 

i. að því er varðar heildar- eða raunverulegan alkóhólstyrkleika: vikmörk sem nema ± 0,2% miðað við rúmmál, 

ii. að því er varðar upplýsingar um eðlismassa: vikmörk sem nema sex einingum í fjórða tugasæti (± 0,0006), 

iii. að því er varðar sykurinnihald: ± 3%. 

e) Aðrar upplýsingar varðandi flutning afurða í lausu: 

i. Vínræktarsvæði 

Vínræktarsvæðið þar sem afurðin, sem er flutt, er upprunnin skal tilgreint í samræmi við I. viðbæti við  

VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 með því að nota eftirfarandi skammstafanir: A, B, C I, C II,  

C IIIa og C IIIb. 

ii. Aðgerðir sem farið hafa fram 

Tilgreina skal hvaða aðgerðir fluttu afurðirnar hafa gengist undir með því að nota eftirfarandi tölur í sviga: 

0 afurðin hefur ekki gengist undir neina af neðangreindum aðgerðum, 

1 afurðin hefur verið auðguð, 

2 afurðin hefur verið sýrð, 

3 afurðin hefur verið afsýrð, 

4 afurðin hefur verið gerð sæt, 

5 afurðin hefur verið styrkt fyrir eimingu, 

6 við afurðina hefur verið bætt afurð sem er upprunnin á annarri landfræðilegri einingu en fram kemur í 

lýsingunni, 

7 við afurðina hefur verið bætt afurð af öðru vínviðaryrki en fram kemur í lýsingunni, 

8 við afurðina hefur verið bætt afurð sem var ræktuð á öðru ári en fram kemur í lýsingunni, 

9 afurðin hefur verið framleidd með því að nota eikarspæni, 

10 afurðin hefur verið framleidd á grundvelli beitingar á nýrri vínfræðilegri vinnsluaðferð í tilraunaskyni, 

11 alkóhólinnihald afurðarinnar hefur verið leiðrétt, 

12 aðrar aðgerðir sem skal tilgreina nánar. Dæmi: 

a) að því er varðar vín, upprunnið á svæði B sem hefur verið styrkt: tilgreinið B (5), 

b) að því er varðar þrúgumust, upprunnið á svæði CIIIb sem hefur verið sýrt: tilgreinið CIIIb (2). 

Gefa skal upplýsingar um vínræktarsvæðið og aðgerðir sem hafa farið fram til viðbótar við upplýsingar sem varða 

lýsingu á afurðinni og innan sama sjónsviðs. 
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2.2. Upplýsingar um nettómagn: 

a) þrúgna, þrúgumustsþykknis, hreinsaðs þrúgumustsþykknis, þrúgusafaþykknis, þrúguhrats og víndreggja í tonnum eða 

kílóum skal gefið upp með táknunum „t“ eða „kg“, 

b) annarra afurða í hektólítrum eða lítrum skal gefið upp með táknunum „hl“ eða „l“. 

Þegar magn afurðar í lausu er tilgreint má heimila vikmörk sem nema 1,5% af heildarnettómagninu. 

C. SÉRSTAKUR STIMPILL SEM UM GETUR Í i. LIÐ. b-LIÐAR FYRSTU UNDIRGREINAR 3. MGR. 10. GR. 

 

 

1. Tákn aðildarríkis 

2. Lögbært yfirvald með svæðisbundna ábyrgð 

3. Sannvottun 

D. UPPLÝSINGARNAR SEM UM GETUR Í 2. MGR. 13. GR. 

Á búlgörsku: Изнесено: Декларация за износ № … от [дата] 

Á króatísku: Izvezeno: Izvozna deklaracija br. … [datum] 

Á tékknesku: Vyvezeno: Vývozní prohlášení č. … ze dne [datum] 

Á dönsku: Udførsel: Udførselsangivelse-nr.: … af [dato] 

Á hollensku: Uitgevoerd: Uitvoeraangifte nr. … van [datum] 

Á ensku: Exported: Export declaration No … of [date] 

Á eistnesku: Eksporditud: Ekspordideklaratsiooni nr …, … [kuupäev] 
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Á finnsku: Viety: Vienti-ilmoitus nro …, … [päiväys] 

Á frönsku: Exporté: Déclaration d'exportation no … du [date] 

Á þýsku: Ausgeführt: Ausfuhranmeldung Nr. … vom [Datum] 

Á grísku: Εξαχθέν: Δήλωση εξαγωγής αριθ. … της [ημερομηνία] 

Á ungversku: Exportálva: Exportnyilatkozat-sz.: …, [dátum] 

Á ítölsku: Esportato: Dichiarazione di esportazione n. … del [data] 

Á lettnesku: Eksportēts: [datums] Eksporta deklarācija Nr. … 

Á litháísku: Eksportuota: Eksporto deklaracija Nr. …, [data] 

Á maltnesku: Esportat: Dikjarazzjoni tal-esportazzjoni nru … ta' [data] 

Á pólsku: Wywieziono: Zgłoszenie eksportowe nr … z dnia [data] 

Á portúgölsku: Exportado: Declaração de exportação n.o … de [data] 

Á rúmensku: Exportat: Declarație de export nr. … din [data] 

Á slóvakísku: Vyvezené: Vývozné vyhlásenie č. … zo dňa [dátum] 

Á slóvensku: Izvoženo: Izvozna deklaracija št. … z dne [datum] 

Á spænsku: Exportado: Declaración de exportación no … de [fecha] 

Á sænsku: Exporterad: Export deklaration nr … av den [datum]. 

 _____  
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VI. VIÐAUKI 

VOTTORÐ UM UPPRUNA EÐA UPPRUNASTAÐ OG EINKENNI VÍNAFURÐA, ÁRGANG EÐA ÞRÚGUYRKI SEM 

AFURÐIRNAR ERU FRAMLEIDDAR ÚR OG VUT EÐA VLM FYRIR VÍN SAMBANDSINS 

(1. mgr. 11. gr. og 1. mgr. 12. gr.) 

I. HLUTI 

Viðeigandi upplýsingar sem um getur í 1. mgr. 11. gr. eða a-lið 1. mgr. 12. gr. 

Upplýsingar sem tilgreina skal í reit 171 í fylgiskjalinu eða í viðskiptaskjalinu sem er notað í samræmi við 6. mgr. 21. gr. 

tilskipunar 2008/118/EB eða a-lið 1. mgr. 12. gr. þessarar reglugerðar 

Ég, undirritaður/undirrituð, sem ber ábyrgð á afurðunum sem hér eru tilgreindar, votta að þær voru framleiddar og átappaðar 

í [aðildarríki eða Evrópusambandið] og að: 

1) þær uppfylla kröfur um merkingu og kynningu að því er varðar: 

a) verndaða upprunatáknun (VUT) eða verndaða, landfræðilega merkingu (VLM) nr. […, …] sem skráð er í  

„E-Bacchus skránni“ sem Sambandið kom á fót í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 607/2009, 

b) árgang, í samræmi við reglurnar sem kveðið er á um í 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

c) vínþrúguyrki („einyrkisvín“), í samræmi við reglurnar sem kveðið er á um í 81. gr. og 120. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013, 

2) allar afurðirnar eru í samræmi við ákvæði sem gilda um framleiðslu og afhendingu afurða til beinnar neyslu samkvæmt 

lögum Sambandsins, 

3) afurðirnar voru framleiddar með samþykktum framleiðsluaðferðum og ekki sérstaklega til útflutnings, og  

4) afurðirnar eru ósviknar og eru hæfar til manneldis í Sambandinu. 

Undirritun og dagsetning 

Heiti og titill framleiðanda/vinnsluaðila 

Stjórnsýslulegt tilvísunarnúmer sem lögbært yfirvald  

úthlutar 

„ARC númer“ eða „MVV númer“ 

II. HLUTI 

Sértækt vottorð fyrir útflutning sem um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr. 

A. SNIÐMÁT 

ÚTFLUTNINGSVOTTORÐ FYRIR VÍN 

Fyrir vín sem er flutt út frá Evrópusambandinu til ... 

Þetta er fjölnota vottorð, gert í samræmi við 12. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, notað sem 

Upprunavottorð, heilbrigðisvottorð og ósviknivottorð 

Evrópusambandið 

 

2. Sendandi: 

2a. Auðkenning: 

A. Útflytjandi: 

Aa. Auðkenning: 
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3. Sendingarstaður: A1. Athafnasvæði: 

5. Auðkenni flutningatækja: 6. Tilvísun: 

B. Innflytjandi: Ba. Afhendingarstaður:: 

17p. Lýsing 17df. Magn (lítrar) Upplýsingar 

17l. Vottun: 

Ég, undirritaður/undirrituð, sem ber ábyrgð á þessum afurðum til útflutnings votta eftirfarandi upplýsingar: 

Afurðirnar sem eru tilgreindar hér að framan voru framleiddar og átappaðar í Evrópusambandinu/í  ....................................  

Allar afurðirnar eru í samræmi við ákvæði sem gilda um framleiðslu og afhendingu afurða til beinnar neyslu samkvæmt 

lögum ESB 

Afurðirnar voru framleiddar með venjulegum og samþykktum framleiðsluaðferðum og ekki sérstaklega til útflutnings, og 

afurðirnar eru ósviknar og eru hæfar til manneldis í Evrópusambandinu. 

Afurðirnar sem eru tilgreindar hér að framan voru framleiddar og átappaðar samkvæmt reglum ESB sem vín með: 

☐ verndaða upprunatáknun (VUT) eða verndaða, landfræðilega merkingu (VLM) sem skráð er í „E-Bacchus skránni“ sem 

ESB kom á fót í samræmi við 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 607/2009 

☐ upplýsingum um árgang í samræmi við reglurnar sem kveðið er á um í 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

☐ upplýsingum um vínþrúguyrki („einyrkisvín“), í samræmi við reglurnar sem kveðið er á um í 81. gr. og 120. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

Viðbótarvottun (valkvætt) 

Kennimerki aðildarríkis 

10. Eftirlitsyfirvöld staðfesta að sendandi vínafurðanna sem lýst er í þessu vottorði er 

skráður hjá og tengist  ..................................................................  með þeirri skuld-

bindingu að allar vínafurðir skuli vera skráðar og falli undir eftirlit og skoðun 

lögbærra yfirvalda. 

18. Undirritun Dagsetning: 18a. Einstök stjórnsýsluleg tilvísun sem lögbær yfirvöld 

úthluta 

Nafn og titill (i. og iii. liður a-liðar fyrstu undirgreinar 1. mgr. 10. gr. 

framseldu reglugerðarinnar (ESB) 2018/273) 

ARC/MVV 

Sendandi eða fulltrúi sem vottar upplýsingarnar hér að framan 

(2. mgr. 12 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/0273) 

B. KRÖFUR VEGNA NOTKUNAR Á SÉRTÆKU VOTTORÐI FYRIR ÚTFLUTNING 

Upplýsingarnar sem skal veita í vottorðinu, sem um getur í b-lið 1. mgr. 12. gr., skulu settar fram í formi færslna sem settar 

eru fram í dálki nr. 1 í eftirfarandi töflu. 
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Þessar færslur eru auðkenndar með númerum og bókstöfum sem koma fram í dálki nr. 2 í eftirfarandi töflu: 

1 2 

Sendandi: fullt nafn og heimilisfang auk póstnúmers 

Auðkenning: vörugjaldsnúmer (SEED) eða tilvísun í númerið á skránni eða listanum sem kveðið er á 

um í 3. mgr. 8. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/273. 

Nr. 2 

Sendingarstaður: raunverulegur sendingarstaður, ef vörurnar eru ekki sendar frá heimilisfangi 

sendanda. 

Nr. 3 

Útflytjandi: fullt nafn og heimilisfang Nr. A 

Athafnasvæði: raunverulegur sendingarstaður, ef vörurnar eru ekki sendar frá heimilisfangi útflytjanda Nr. A1 

Auðkenni flutningatækja: gámur, skip, flugvél o.s.frv. Nr. 5 

Tilvísun: heiti og auðkenni flutningatækja Nr. 6 

Innflytjandi: fullt nafn og heimilisfang Nr. B 

Afhendingarstaður: raunverulegur afhendingarstaður ef vörurnar eru ekki afhentar á heimilisfang 

innflytjanda. 

Nr. Ba 

Kennimerki sendingaraðildarríkis og heiti, heimilisfang og tengiliður lögbæra yfirvaldsins sem ber 

ábyrgð á eftirliti með sendanda á sendingarstað 

Valkvæðar sértækar kröfur: staðfesting eftirlitsyfirvalda um að „Innra gæðaeftirliti hafi verið komið á 

til að afurðirnar séu í samræmi við tilskilin ákvæði.“ 

Nr. 10 

Lýsing á afurðinni: í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 og aðrar landsreglur sem eiga við, 

einkum skyldubundnar upplýsingar. Heimilt er að veita nánari upplýsingar um lýsinguna í aðskildum 

skjölum sem um getur í þessum reit. 

Nr. 17p 

Magn: — afurða í lausu: heildarnettómagn, — pakkaðra afurða: fjöldi íláta sem eru notuð Nr. 17d/f 

Vottun: 

Vottorð um uppruna eða upprunastað og að farið sé að tilskildum ákvæðum sem gilda um framleiðslu 

og afhendingu til beinnar neyslu samkvæmt lögum Sambandsins og um venjulegar og samþykktar 

framleiðsluaðferðir (vínfræðilegar vinnsluaðferðir, hjálparefni við vinnslu og aukefni). 

Vottun um VUT eða VLM, vottun um árgang eða vínþrúguyrki, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 

1308/2013. 

Viðbótarvottun (valkvætt): sendanda er frjálst að bæta við valkvæðum færslum sem hér segir: 

— Fyrirtæki mitt hefur innleitt gæðatryggingarkerfi 

— Framleiðsla og sala á framangreindum afurðum er heimil innan ESB samkvæmt löggjöf ESB og 

landslöggjöf 

— Sýni úr afurðum eru valin af handahófi og rannsökuð á opinberum rannsóknarstofum 

Nr. 17l 
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1 2 

— Á grundvelli greiningar frá þriðja aðila fer geislavirkni, að því er varðar sesíum 134 + 137 fyrir 

þessar afurðir, ekki yfir [er] ... Bq/kg (sjá viðfest skjöl og prófunarskýrslur) 

— Önnur vottun 

 

Undirritun, nafn og titill undirritunaraðila og dagsetning undirritunar Nr. 18 

Tilvísunarnúmer: hvert vottorð skal bera tilvísunarnúmer sem auðkennir það í skrám sendanda. Þetta 

númer er, eftir atvikum, ARC númer eða MVV númer sem fylgiskjalinu er úthlutað á formi þess sem 

stjórnsýslulegs eða viðskiptalegs skjals. 

Nr. 18a 
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VII. VIÐAUKI 

KRÖFUR VEGNA VI-1 SKJALS OG VI-2 ÚTDRÁTTA 

I. HLUTI 

Fyrirmynd að VI-1 skjalinu sem um getur í 22. gr. 

1. Útflytjandi (nafn og heimilisfang) ÞRIÐJA LAND SEM ER ÚTGÁFULAND 

VI 1 Raðnúmer 

SKJAL FYRIR INNFLUTNING Á VÍNI, ÞRÚGUSAFA EÐA 

ÞRÚGUMUSTI TIL EVRÓPUSAMBANDSINS 

2. Viðtakandi (nafn og heimilisfang) 3. Stimpill tollyfirvalda (eingöngu til opinberra nota innan 

ESB) 

4. Flutningatæki og upplýsingar um flutning 5. Affermingarstaður (ef annar en í reit 2) 

6. Lýsing á innfluttu afurðinni 7. Magn í l/hl/kg (1) 

8. Fjöldi íláta 

9. VOTTORÐ 

Afurðin sem er lýst hér að framan (2) ☐ er/☐ er ekki ætluð til beinnar neyslu, er í samræmi við skilgreiningar eða 

flokkanir Evrópusambandsins á vínræktarafurðum og var framleidd með vínfræðilegum vinnsluaðferðum (2) ☐ sem 

Alþjóðavínstofnunin mælti með og birti/☐ sem Sambandið heimilar. 

Fullt heiti og heimilisfang þar til bærs aðila: Staður og dagsetning: 

Stimpill: Undirritun, nafn og titill embættismanns: 

10. GREININGARSKÝRSLA (sem lýsir greiningareinkennum afurðarinnar sem er lýst hér að framan) 

FYRIR ÞRÚGUMUST OG ÞRÚGUSAFA 

— Eðlismassi: 

FYRIR VÍN OG ÞRÚGUMUST ENN Í GERJUN 

— Heildaralkóhólstyrkleiki: — Raunverulegur alkóhólstyrkleiki: 

FYRIR ALLAR AFURÐIR 

— Heildarmagn þurrefnis: — Heildarmagn brennisteinsdíoxíðs: 

— Heildarsýruinnihald: — Innihald rokgjarnra sýra: — Innihald sítrónusýra: 

Fullt heiti og heimilisfang tilnefndrar stofnunar eða deildar (rannsóknarstofa): 

Stimpill: Staður og dagsetning: 

Undirritun, nafn og titill embættismanns: 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(2) Setjið „x“ í viðeigandi reit. 
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Úthlutun (setning í frjálst flæði og útgáfa útdrátta) 

Magn 11. Númer og dagsetning tolla-

skjalsins fyrir setningu í 

frjálst flæði og útdráttarins 

12. Fullt nafn og heimilisfang 

viðtakanda (útdráttur) 

13. Stimpill lögbærs yfirvalds 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

14. Aðrar athugasemdir 
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II. HLUTI 

Fyrirmynd að VI-2 útdrættinum sem um getur í 22. gr. 

EVRÓPUSAMBANDIÐ AÐILDARRÍKI SEM ER ÚTGÁFULAND 

1. Sendandi (nafn og heimilisfang) VI 2 Raðnúmer 

ÚTDRÁTTUR ÚR SKJALI FYRIR INNFLUTNING Á VÍNI, 

ÞRÚGUSAFA EÐA ÞRÚGUMUSTI TIL EVRÓPUSAMBANDSINS 

2. Viðtakandi (nafn og heimilisfang) 

3. Útdráttur úr VI-1 skjali 4. Útdráttur úr VI-2 útdrætti 

Nr. Nr. 

Gefið út af (heiti þriðja lands): Stimplað af (fullt heiti og heimilisfang tollstöðvar 

Sambandsins): 

Hinn: Hinn: 

5. Lýsing á innfluttu afurðinni 6. Magn í l/hl/kg (1) 

7. Fjöldi íláta 

8. YFIRLÝSING SENDANDA (2) 

VI-1 skjalið sem um getur í reit 3 ☐/Útdrátturinn sem um getur í reit 4 ☐ hefur verið útfyllt/útfylltur fyrir afurðina sem lýst 

er hér að framan og samanstendur af: 

☐ VOTTORÐ um að afurðin sem er lýst hér að framan ☐ er/☐ er ekki ætluð til beinnar neyslu, er í samræmi við skilgreiningar 

eða flokkanir Evrópusambandsins á vínræktarafurðum og var framleidd með vínfræðilegum vinnsluaðferðum (2) ☐ sem 

Alþjóðavínstofnunin mælti með og birti/☐ sem Sambandið heimilar. 

☐ GREININGARSKÝRSLA sem sýnir að afurðin hafi eftirfarandi greiningareinkenni: 

FYRIR ÞRÚGUMUST OG ÞRÚGUSAFA 

— Eðlismassi: 

FYRIR VÍN OG ÞRÚGUMUST ENN Í GERJUN 

— Heildaralkóhólstyrkleiki: — Raunverulegur alkóhólstyrkleiki: 

FYRIR ALLAR AFURÐIR 

— Heildarmagn þurrefnis: — Heildarmagn brennisteinsdíoxíðs: 

— Heildarsýruinnihald: — Innihald rokgjarnra sýra: — Innihald sítrónusýra: 

☐ ÁRITUN (2) frá þar til bærum aðila sem vottar að: 

— vínið sem fellur undir þetta skjal er vottað sem framleitt í vínræktarhéraðinu og því var veitt landfræðileg merking, 

sem kemur fram í reit 5, í samræmi við ákvæði upprunalandsins 

— alkóhólið sem er bætt við þetta vín er vottað sem alkóhól úr víni. 

Undirritun: 
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9. TOLLYFIRVÖLD 

Yfirlýsing staðfest sem rétt 

Staður og dagsetning: 

Undirritun: 

Stimpill: Fullt heiti og heimilisfang viðkomandi 

tollstöðvar: 

(1) Strikið yfir það sem á ekki við. 

(2) Setjið „x“ í viðeigandi reit. 
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Úthlutun (setning í frjálst flæði og útgáfa útdrátta) 

Magn 10. Númer og dagsetning tolla-

skjalsins fyrir setningu í 

frjálst flæði og útdráttarins 

11. Fullt nafn og heimilisfang 

viðtakanda (útdráttur) 

12. Stimpill lögbærs yfirvalds 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

Tiltækt    

Úthlutað 

13. Aðrar athugasemdir 

III. HLUTI 

Leiðbeiningar varðandi útfyllingu VI-1 skjals og VI-2 útdrátta 

VI-1 skjalið og VI-2 útdrættirnir skulu annaðhvort fylltir út með vélrituðum texta eða handskrifuðum eða á jafngildan 

tæknilegan hátt sem opinber aðili samþykkir. Handskrifaður útdráttur skal útfylltur með bleki og með hástöfum. Ekki er heimilt 

að afmá eða skrifa yfir. Allar breytingar skulu gerðar með því að strika yfir röng atriði og, eftir því sem við á, bæta við því sem 

þarf. Allar slíkar breytingar skulu samþykktar af höfundi og stimplaðar, eftir atvikum, af þar til bærum aðila, tilnefndri 

rannsóknarstofu eða tollyfirvöldum. 

A. Prentun VI-1 skjals og VI-2 útdrátta 

1. Stærð eyðublaðsins skal vera u.þ.b. 210 x 297 mm. 

2. Skjalið eða útdrættirnir skulu prentaðir á einu af opinberum tungumálum Sambandsins. Að því er varðar VI-2 útdrætti 

skal lögbært yfirvald í aðildarríkinu þar sem stimpla á útdrættina ákveða tungumál þeirra. 

B. Útfylling VI-1 skjals og VI-2 útdrátta 

Skjalið eða útdrættirnir skulu fylltur út á sama tungumáli og þeir eru prentaðir á. 

Hvert skjal eða útdráttur skal bera raðnúmer sem er úthlutað: 

a) ef um er að ræða VI-skjal: af þar til bærum aðila sem undirritar vottorðshlutann, 

b) ef um er að ræða VI-2 útdrátt: af tollstöðinni sem stimplar þau. 

C. Innihald 

Reitur 1: Útflytjandi: fullt nafn og heimilisfang í hlutaðeigandi þriðja landi 

Reitur 2: Viðtakandi: fullt nafn og heimilisfang í ESB 
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Reitur 4: (VI-1 skjal) Flutningatæki og upplýsingar um flutning: 

— Á einungis við um flutningatæki sem er notað til afhendingar á komustað í ESB 

— Tilgreinið flutningsmáta (með skipi, flugi o.s.frv.), tilgreinið heiti skips o.s.frv. 

Reitur 6: (Reitur 5 fyrir VI-2) Lýsing á innfluttu afurðinni: 

— Vörumerking (eins og birtist á merkimiðanum, s.s. heiti framleiðanda og vínræktarhéraðs, sérheiti o.s.frv.) 

— Heiti upprunalands 

— Heiti landfræðilegu merkingarinnar, að því tilskildu að vínið uppfylli kröfurnar til að fá slíka landfræðilega 

merkingu 

— Raunverulegur alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál 

— Litur afurðarinnar (skrifið aðeins „rautt“, „rósa“ eða „hvítt“) 

— Kóði sameinaðrar nafnaskrár (SN-númer). 

IV. HLUTI 

Skrá yfir þriðju lönd sem um getur í 21. gr. (b-lið), 26. gr. og 27. gr. 

A. Skrá yfir þriðju lönd sem um getur í b-lið 21. gr: 

— Ástralía 

— Chile (Síle) 

B. Skrá yfir þriðju lönd sem um getur í 26. gr: 

— Ástralía 

— Chile (Síle) 

— Bandaríki Ameríku. 

C. Skrá yfir þriðju lönd sem um getur í 27. gr: 

—. 

 __________  


