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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 203/2012 

av 8. mars 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til nærmere regler for økologisk vin(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av  

28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av 

økologiske produkter og om oppheving av forordning (EØF)  

nr. 2092/91(1), særlig artikkel 19 nr. 3 annet ledd, artikkel 21 

nr. 2, artikkel 22 nr. 1, artikkel 38 bokstav a) og artikkel 40, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 834/2007, særlig avdeling III 

kapittel 4, fastsettes grunnleggende krav til økologisk 

produksjon av bearbeidede næringsmidler. Nærmere 

regler for gjennomføring av de grunnleggende kravene 

er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 

av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler 

for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 

om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter med hensyn til økologisk produksjon, 

merking og kontroll(2). 

2)  Særlige bestemmelser om produksjon av økologisk  

vin bør fastsettes i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 889/2008. Bestemmelsene bør gjelde for vin-

produkter som omhandlet i rådsforordning (EF)  

nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 om opprettelse av en 

felles markedsordning for landbruksvarer og om særlige 

bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen 

om en felles markedsordning)(3). 

3)  Ved bearbeidingen av økologisk vin er det nødvendig å 

anvende visse produkter og stoffer som tilsetnings-

stoffer eller tekniske hjelpestoffer på nøyaktig fastsatte 

vilkår. For dette formål og på grunnlag av anbefalingene 

i den unionsomfattende undersøkelsen «Organic 

viticulture and wine-making: development of environ-

ment and consumer friendly technologies for organic 

wine quality improvement and scientifically based 

legislative framework» (også kalt «ORWINE»)(4) bør 

bruken av slike produkter og stoffer være tillatt i 

samsvar med artikkel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007. 

4)  Visse produkter og stoffer som anvendes som 

tilsetningsstoffer eller tekniske hjelpestoffer for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 9.3.2012, s. 42, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av  

17. mars 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 

(3) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(4) http://www.orwine.org/default.asp?scheda=263 

ønologiske framstillingsmåter i henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 606/2009 av 10. juli 2009 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn  

til kategoriene av vinprodukter, ønologiske 

framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(5), er 

avledet av landbruksråvarer. I slike tilfeller kan råvarene 

finnes på markedet i økologisk form. For å fremme 

etterspørselen etter slike råvarer i markedet bør 

tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer som er 

avledet av økologisk dyrkede råvarer, foretrekkes. 

5)  Metoder og teknikker for produksjon av vin er på 

unionsplan fastsatt ved forordning (EF) nr. 1234/2007 

og de tilhørende gjennomføringsreglene i forordning 

(EF) nr. 606/2009 og i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 607/2009 av 14. juli 2009 om fastsettelse av visse 

nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til beskyttede opprinnel-

sesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, 

tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av 

visse vinprodukter(6). Det er ikke sikkert at anvendelsen 

av slike metoder og teknikker i økologisk vin-

framstilling er i samsvar med målene og prinsippene i 

forordning (EF) nr. 834/2007, og framfor alt de særlige 

prinsippene for bearbeiding av økologiske nærings-

midler som er omhandlet i artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 834/2007. Det bør derfor fastsettes særlige restrik-

sjoner og begrensninger for visse ønologiske 

framstillingsmåter og behandlingsmetoder. 

6)  Visse andre framstillingsmåter som er i utstrakt bruk 

ved bearbeiding av næringsmidler, kan også anvendes 

ved vinframstilling og kan også påvirke visse viktige 

egenskaper ved økologiske produkter og dermed også 

deres egentlige art, men for tiden finnes det ikke 

alternative metoder som kan erstatte dem. Dette gjelder 

varmebehandling, filtrering, omvendt osmose og bruken 

av ionebytterharpikser. Disse framstillingsmåtene bør 

derfor kunne anvendes av produsenter av økologisk vin, 

men bruken av dem bør begrenses. En undersøkelse av 

bruken av varmebehandling, ionebytterharpikser og 

omvendt osmose bør derfor kunne gjennomføres på et 

senere tidspunkt. 

7)  Ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmetoder 

som kan virke villedende med hensyn til de økologiske 

produktenes egentlige art, bør være utelukket i 

økologisk vinframstilling. Dette gjelder konsentrasjon 

ved kjøling, avalkoholisering, fjerning av svoveldioksid 

gjennom fysiske prosesser, elektrodialyse og bruken av 

kationebyttere, ettersom disse ønologiske 

  

(5) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

(6) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60. 
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framstillingsmåtene endrer produktets sammensetning 

så mye at de kan virke villedende med hensyn til den 

økologiske vinens egentlige art. Av samme grunn kan 

bruk eller tilsetting av visse stoffer også virke 

villedende med hensyn til den økologiske vinens 

egentlige art. Det bør derfor fastsettes at slike stoffer 

verken bør brukes eller tilsettes i forbindelse med 

økologiske ønologiske framstillingsmåter og behand-

lingsmetoder. 

8)  Når det gjelder sulfitter, viser resultatene av ORWINE-

undersøkelsen at produsenter av økologisk vin i 

Unionen allerede har kunnet redusere innholdet av 

svoveldioksid i viner som er framstilt av økologiske 

druer, i forhold til det høyeste tillatte svoveldi-

oksidinnholdet for ikke-økologiske viner. Det bør derfor 

fastsettes et høyeste tillatt svovelinnhold særskilt for 

økologiske viner, som er lavere enn det tillatte innholdet 

i ikke-økologiske viner. Hvor mye svoveldioksid som er 

nødvendig, avhenger av de forskjellige vinkategoriene 

og også av visse av vinens iboende egenskaper, særlig 

sukkerinnholdet, som bør tas hensyn til når det fastsettes 

grenseverdier for svoveldioksidinnholdet i økologiske 

viner. Ekstreme værforhold kan imidlertid føre til 

vanskeligheter i visse vindyrkingsområder og gjøre det 

nødvendig å tilsette mer sulfitter under vinframstillingen 

for å oppnå et stabilt sluttprodukt det året. Det bør 

derfor tillates at det høyeste svoveldioksidinnholdet 

økes under slike forhold. 

9)  Vin er et produkt med lang holdbarhet, og noen viner 

oppbevares tradisjonelt i mange år i tønner eller tanker 

før de omsettes. I henhold til rådsforordning (EØF)  

nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjons-

metode for landbruksprodukter og slik angivelse på 

landbruksprodukter og næringsmidler(1), og for en 

begrenset periode i samsvar med forordning (EF)  

nr. 889/2008, bør markedsføring av slike viner være 

tillatt til lagrene er tømt, forutsatt at merkingskravene i 

nevnte forordning oppfylles. 

10)  Noen lagrede viner ble produsert gjennom en vin-

framstillingsprosess som allerede oppfyller reglene for 

produksjon av økologisk vin som er fastsatt i denne 

forordning. Når dette kan bevises, bør det være tillatt å 

bruke fellesskapslogoen for økologisk produksjon som 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og som fra 1. juli 2010 kalles «EU-logoen 

for økologisk produksjon», for å muliggjøre rettferdig 

sammenligning og konkurranse mellom økologiske 

viner produsert før og etter denne forordnings 

ikrafttredelse. Dersom dette ikke er tilfelle, bør vin 

utelukkende merkes som «vin framstilt av økologiske 

druer», uten EU-logoen for økologisk produksjon, 

forutsatt at vinen er framstilt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 2092/91 og forordning (EF) nr. 889/2008 før 

den ble endret ved denne forordning. 

  

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 er 

opphevet og erstattet med forordning (EF) nr. 834/2007 med 

virkning fra 1. januar 2009. 

11)  Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor endres. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk 

produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 889/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I avdeling II gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 27 nr. 1 skal innledningen lyde: 

 «I henhold til artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 834/2007 kan bare følgende stoffer brukes ved 

bearbeiding av økologiske næringsmidler, unntatt 

vinprodukter, som skal omfattes av bestemmelsene i 

kapittel 3a:». 

b)  Nytt kapittel 3a skal lyde: 

«KAPITTEL 3A 

Særlige regler for vinframstilling 

Artikkel 29b 

Virkeområde 

1. I dette kapittel fastsettes særlige regler for 

økologisk produksjon av vinproduktene som er 

omhandlet i artikkel 1 nr. 1 første ledd i rådsforordning 

(EF) nr. 1234/2007(*). 

2. Kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(**) og 

(EF) No 607/2009(***) får anvendelse, med mindre 

noe annet er uttrykkelig angitt i dette kapittel. 

Artikkel 29c 

Bruk av visse produkter og stoffer 

1. Ved anvendelse av artikkel 19 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 skal vinprodukter være 

framstilt av økologiske råvarer. 

2. Ved anvendelse av artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 834/2007 kan bare produkter og 

stoffer som er oppført i vedlegg VIIIa til denne 

forordning, brukes til framstilling av vinprodukter, 

herunder ønologiske framstillingsmåter og behand-

lingsmetoder, i henhold til vilkårene og restriksjonene i 

forordning (EF) nr. 1234/2007 og forordning (EF) 

nr. 606/2009, og særlig vedlegg I A til nevnte 

forordning. 

3. Dersom det foreligger produkter og stoffer som er 

oppført i vedlegg VIIIa til denne forordning og er 

merket med en asterisk og avledet av økologiske 

råvarer, skal de brukes.  
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Artikkel 29d 

Ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner 

1. Uten at det berører anvendelsen av artikkel 29c og 

særskilte forbud og restriksjoner i nr. 2-5 i denne 

artikkel, er bare ønologiske framstillingsmåter og 

behandlingsmetoder, herunder restriksjonene, som er 

fastsatt i artikkel 120c og 120d i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 og i artikkel 3, 5-9 og 11-14 i forordning 

(EF) nr. 606/2009 og i vedleggene til disse, som 

anvendes før 1. august 2010, tillatt. 

2. Følgende ønologiske framstillingsmåter, behand-

lingsmetoder og prosesser er forbudt: 

a)  delvis konsentrasjon gjennom kjøling i samsvar 

med avsnitt B.1 bokstav c) i vedlegg XVa til 

forordning (EF) nr. 1234/2007, 

b)  fjerning av svoveldioksid gjennom fysiske 

prosesser i samsvar med nr. 8 i vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009, 

c)  behandling med elektrodialyse for å sikre 

vinsteinstabilisering i samsvar med nr. 36 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

d)  delvis avalkoholisering av vin i samsvar med nr. 40 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

e)  behandling med kationebyttere for å sikre 

vinsteinstabilisering i samsvar med nr. 43 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009. 

3. Følgende ønologiske framstillingsmåter, behand-

lingsmetoder og prosesser kan anvendes på følgende 

vilkår: 

a)  ved varmebehandling i samsvar med nr. 2 i vedlegg 

I A til forordning (EF) nr. 606/2009 skal tempera-

turen ikke overstige 70 °C, 

b)  ved sentrifugering og filtrering med eller uten 

inaktivt filtreringshjelpemiddel i samsvar med nr. 3 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 skal 

porestørrelsen ikke være mindre enn 0,2 mikro-

meter. 

4. Kommisjonen skal innen 1. august 2015 undersøke 

bruken av følgende ønologiske framstillingsmåter, 

behandlingsmetoder og prosesser med sikte på å utfase 

disse metodene eller begrense bruken av dem ytterligere: 

a)  varmebehandling som omhandlet i nr. 2 i vedlegg I 

A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

b)  bruk av ionebytterharpikser som omhandlet i nr. 20 

i vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009, 

c)  omvendt osmose i samsvar med avsnitt B.1 bokstav 

b) i vedlegg XVa til forordning (EF) nr. 1234/2007. 

5. Endringer som innføres etter 1. august 2010, av de 

ønologiske framstillingsmåtene, behandlingsmetodene 

og prosessene som er fastsatt i forordning (EF)  

nr. 1234/2007 eller (EF) nr. 606/2009, kan ikke 

anvendes i økologisk vinproduksjon før det er vedtatt 

nødvendige tiltak for å gjennomføre produksjons-

reglene fastsatt i artikkel 19 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og ved behov en evalueringsprosess i 

samsvar med artikkel 21 i nevnte forordning. 

 ____________  

(*) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(**) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

(***) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 60.» 

c)  I artikkel 47 gjøres følgende endringer: 

i)  I første ledd skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  bruken av svoveldioksid opp til det høyeste 

innholdet som skal fastsettes i samsvar med 

vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, 

dersom uvanlige klimaforhold i et bestemt 

høstingsår forverrer den sanitære tilstanden til 

de økologiske druene i et bestemt geografisk 

område på grunn av alvorlige bakterieangrep 

eller soppangrep som tvinger vinprodusenten 

til å bruke mer svoveldioksid enn i tidligere år 

for å få et tilsvarende sluttprodukt.» 

ii)  annet ledd skal lyde: 

 «Etter å ha fått vedkommende myndighets god-

kjenning skal den enkelte driftsansvarlige opp-

bevare underlagsdokumenter for anvendelsen av 

unntakene ovenfor. Medlemsstatene skal underrette 

hverandre og Kommisjonen om unntakene de har 

gitt i henhold første ledd bokstav c) og e).» 

2)  I avdeling V gjøres følgende endringer: 

a)  I artikkel 94 nr. 1 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  senest en måned etter godkjenningen, de 

unntakene medlemsstatene har gitt i henhold til 

artikkel 47 nr. 1 bokstav c) og e).» 

b)  I artikkel 95 skal nr. 10a lyde: 

«10a.  Når det gjelder vinprodukter, skal over-

gangsperioden nevnt i nr. 8 utløpe 31. juli 2012.  
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 Lagre av viner som er framstilt til og med 31. juli 2012 

i samsvar med enten forordning (EØF) nr. 2092/91 eller 

forordning (EF) nr. 834/2007, kan fortsatt bringes i 

omsetning inntil lagrene er tømt, forutsatt at følgende 

merkingskrav er oppfylt: 

a)  Fellesskapslogoen for økologisk produksjon som 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 834/2007, og som fra 1. juli 2010 kalles «EU-

logoen for økologisk produksjon», kan anvendes 

dersom vinframstillingen skjer i samsvar med 

avdeling II kapittel 3a i denne forordning, 

b)  driftsansvarlige som anvender EU-logoen for 

økologisk produksjon, skal oppbevare registrert 

dokumentasjon i en periode på minst fem år etter at 

de har markedsført vin framstilt av økologiske 

druer, herunder tilsvarende mengder vin i liter per 

kategori vin og per år, 

c)  dersom dokumentasjonen omhandlet i bokstav b) 

ikke er tilgjengelig, kan vinen merkes som «vin 

framstilt av økologiske druer» dersom den 

oppfyller alle krav i denne forordning unntatt i 

avdeling II kapittel 3a, 

d)  vin som merkes som «vin framstilt av økologiske 

druer», kan ikke merkes med EU-logoen for 

økologisk produksjon.» 

3)  Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som 

vedlegg VIIIa. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. august 2012. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 8. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG VIIIa 

Produkter og stoffer som er godkjent for bruk eller tilsetting i økologiske vinprodukter omhandlet i artikkel 29c 

Type behandling i samsvar med vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de grenser og vilkår som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1234/2007 og  

(EF) nr. 606/2009 

Nr. 1: Bruk til lufting eller oksygenering —  Luft 

—  Gassformig oksygen 

 

Nr. 3: Sentrifugering og filtrering —  Perlitt 

—  Cellulose 

—  Kiselgur 

Bruk bare som inaktivt filtreringshjelpemiddel 

Nr. 4: Bruk for å skape en inaktiv atmosfære og 

håndtere produktet atskilt fra luft 

—  Nitrogen 

—  Karbondioksid 

—  Argon 

 

Nr. 5, 15 og 21: Bruk — Gjær(1)  

Nr. 6: Bruk —  Diammoniumfosfat 

—  Tiaminhydroklorid 

 

Nr. 7: Bruk —  Svoveldioksid 

—  Kaliumbisulfitt eller kaliumdisulfitt 

a)  Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke overstige 100 milligram per liter for rødvin i henhold til del A  

nr. 1 bokstav a) i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, med et restsukkerinnhold under 2 gram per liter. 

b)  Det høyeste svoveldioksidinnholdet skal ikke overstige 150 mg per liter for hvitvin og rosévin i henhold til del A  

nr. 1 bokstav b) i vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009, med et restsukkerinnhold under 2 g per liter. 

c)  For alle andre viner skal det høyeste svoveldioksidinnholdet som anvendes 1. august 2010 i henhold til vedlegg I B 

til forordning (EF) nr. 606/2009, reduseres med 30 milligram per liter.  

Nr. 9: Bruk — Trekull til ønologisk bruk  

Nr. 10: Klaring —  Gelatin til konsum(2) 

—  Planteproteiner fra hvete eller erter(2) 

—  Fiskelim(2) 

—  Eggalbumin(2) 

—  Tanniner(2) 

 

—  Kasein 

—  Kaliumkaseinater 

—  Silisiumdioksid 

—  Bentonitt 

—  Pektolytiske enzymer 
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Type behandling i samsvar med vedlegg I A til 

forordning (EF) nr. 606/2009 
Produktenes eller stoffenes navn 

Særlige vilkår og restriksjoner innenfor rammen av de grenser og vilkår som er fastsatt i forordning (EF) nr. 1234/2007 og  

(EF) nr. 606/2009 

Nr. 12: Bruk til syrning —  Melkesyre 

—  L(+)-vinsyre 

 

Nr. 13: Bruk til avsyrning —  L(+)-vinsyre 

—  Kalsiumkarbonat 

—  Nøytralt kaliumtartrat 

—  Kaliumhydrogenkarbonat 

 

Nr. 14: tilsetting — Aleppofuruharpiks  

Nr. 17: Bruk — Melkebakterier  

Nr. 19: tilsetting — L-askorbinsyre  

Nr. 22: Bruk til gjennomblåsing — Nitrogen  

Nr. 23: tilsetting — Karbondioksid  

Nr. 24: tilsetting for å stabilisere vinen — Sitronsyre  

Nr. 25: tilsetting — Tanniner(2)  

Nr. 27: tilsetting — Metavinsyre  

Nr. 28: Bruk — Gummi arabicum(2)  

Nr. 30: Bruk — Kaliumbitartrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersitrat  

Nr. 31: Bruk — Kobbersulfat Godkjent til 31. juli 2015 

Nr. 38: Bruk — Eikeflis  

Nr. 39: Bruk — Kaliumalginat  

Type behandling i samsvar med nr. 2 bokstav 

b) i vedlegg III A til forordning (EF)  

nr. 606/2009. 

— Kalsiumsulfat Bare for «vino generoso» eller «vino generoso de licor» 

(1) For de enkelte gjærstammene: om mulig avledet av økologiske råvarer. 

(2) Om mulig avledet av økologiske råvarer.» 

 


