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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1251/2013 

av 3. desember 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og 

forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registrering av disse framstillingsmåtene i de registrene 

som skal føres i vinsektoren(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av  

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser om visse 

landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning)(1), 

særlig artikkel 121 tredje og fjerde ledd og artikkel 185c nr. 3, 

sammenholdt med artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske 

framstillingsmåtene fastsatt i vedlegg I til samme 

forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) 

har endret bruksvilkårene for visse ønologiske 

framstillingsmåter som allerede er tillatt i Den 

europeiske union. For å ta hensyn til den tekniske 

utvikling og gi produsenter i Unionen de samme 

mulighetene som er tilgjengelige for produsenter i 

tredjestater, bør bruksvilkårene for disse ønologiske 

framstillingsmåtene endres i Unionen i tråd med 

bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

2) OIV har vedtatt nye ønologiske framstillingsmåter. For 

å ta hensyn til den tekniske utvikling og gi produsenter i 

Unionen de nye mulighetene som er tilgjengelige for 

produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske 

framstillingsmåtene tillates i Unionen i samsvar med 

bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

3) Visse ønologiske framstillingsmåter er særlig utsatt for 

risiko for bedragersk bruk og skal angis i registrene og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 4.12.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 33/2015 av  

25. februar 2015 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 21 av 7.4.2016,  

s. 44. 

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

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

fastsettelse av visse nærmere regler for gjennomføring av 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008 med hensyn til kategorier av 

vinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende 

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

følgedokumentene i samsvar med kommisjons-

forordning (EF) nr. 436/2009(3). Kravene knyttet til 

metoder som for eksempel membranbehandling 

presiserer at disse metodene bør oppføres i registrene i 

samsvar med artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009. 

Reglene for registrering fastsatt i forordning (EF)  

nr. 436/2009 bør endres for å ta hensyn til de nye 

ønologiske framstillingsmåtene som tillatt ved 

forordning (EF) nr. 606/2009 og endret ved denne 

forordning. 

4) Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør 

derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved artikkel 195 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og uttalelse fra 

Forvaltningskomiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 606/2009 

Vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 436/2009 

I artikkel 41 nr. 1 i forordning (EF) nr. 436/2009 skal ny 

bokstav w) lyde: 

«w) håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av 

membrankontaktorer.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 av 26. mai 2009 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske 

oppgaver og innsamling av opplysninger til overvåking av 

vinmarkedet, følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og 

om registre som skal føres i vinsektoren (EUT L 128 av 27.5.2009, 

s. 15). 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen gjøres følgende endringer: 

a)  I rad 6 gjøres følgende endringer: 

i) I kolonne 1 innsettes følgende strekpunkt: 

«—  tilsetting av gjærautolysater» 

ii) I kolonne 2 innsettes følgende tekst: 

 «Bare med friske druer, druemost, druemost i gjæring, druemost i gjæring av rosindruer, konsentrert 

druemost og ung, ikke ferdiggjæret vin.» 

b)  I rad 10 skal annet strekpunkt lyde: 

«—  planteproteiner fra hvete, erter og poteter,» 

c)  Ny rad 51 og 52 skal lyde: 

«51 Bruk av inaktivert gjær   

52 Håndtering av oppløst gass i vin 

ved bruk av membrankontak-

torer 

For produktene definert i nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

15 og 16 i vedlegg XIb til forordning (EF)  

nr. 1234/2007, unntatt tilsetting av karbondioksid 

for produktene definert i nr. 4, 5, 6 og 8 i nevnte 

vedlegg.» 

 

2)  Nytt tillegg 18 skal lyde: 

«Tillegg 18 

Krav til håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer 

Håndtering av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer er en fysisk metode for håndtering av 

konsentrasjoner av oppløst gass i vin ved bruk av membrankontaktorer (hydrofobe membraner) og gass som 

anvendes innen ønologi. 

KRAV 

1)  Denne teknikken kan brukes fra alkoholgjæringen er avsluttet og fram til emballering for å erstatte bruken av et 

gjennomboblingsapparat eller systemer av venturitypen. 

2)  Metoden skal utføres av en ønolog eller en kvalifisert tekniker. 

3)  Behandlingen skal angis i registeret nevnt i artikkel 185c nr. 2 i forordning (EF) nr. 1234/2007. 

4)  De membranene som brukes, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og forordning (EU) nr. 

10/2011 samt nasjonale bestemmelser vedtatt for å gjennomføre disse rettsaktene. De skal oppfylle kravene i 

OIVs internasjonale ønologiske regelverk.» 

 ____________  


