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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1576 

av 6. juli 2015 

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 europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 75 nr. 2, artikkel 75 nr. 3 bokstav g) og artikkel 147 nr. 3 bokstav e), 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 A til samme forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) har vedtatt resolusjoner som 

tillater tre nye ønologiske framstillingsmåter. For å ta hensyn til den tekniske utvikling og gi produsenter i Unionen de 

samme mulighetene som er tilgjengelige for produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske framstillingsmåtene 

tillates i Unionen i samsvar med bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

2) Visse ønologiske framstillingsmåter er særlig utsatt for risiko for bedragersk bruk og skal registreres i registrene i 

samsvar med artikkel 41 i kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009(3). Derfor bør de tre nye ønologiske 

framstillingsmåtene, dvs. behandling av vin med membranteknologi kombinert med aktivt karbon, bruk av 

polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer og bruk av sølvklorid, de to sistnevnte stoffene som tekniske 

hjelpestoffer, innføres i registrene. 

3) Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør derfor endres. 

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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 23.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2016 av 18. mars 2016 

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. 66 av 19.10.2017, s. 37. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(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). 

(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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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 436/2009 

I artikkel 41 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 436/2009 skal nye bokstaver lyde: 

«x)  behandling med membranteknologi kombinert med aktivt karbon, 

y)  bruk av polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer, 

z)  bruk av sølvklorid.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 6. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

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

1)  I tabellen skal ny rad 53, 54 og 55 lyde: 

1 2 3 

Ønologisk framstillingsmåte Vilkår for bruk Begrensninger for bruken 

«53 Behandling av vin med membran-

teknologi kombinert med aktivt 

karbon for å redusere overskytende 

4-etylfenol og 4-etylguajacol 

For vin og på vilkårene fastsatt i 

tillegg 19 

 

54 Bruk av polyvinylimidazol-

polyvinylpyrrolidon-kopolymerer 

(PVI/PVP) 

For most og vin og på vilkårene 

fastsatt i tillegg 20 

Høyst 500 mg/l (når stoffet tilsettes i 

både most og vin, skal samlet mengde 

ikke overstige 500 mg/l) 

55 Bruk av sølvklorid For vin og på vilkårene fastsatt i 

tillegg 21 

Høyst 1 g/hl, restmengde i vinen 

< 0,1 mg/l (sølv)» 

2)  Nytt tillegg 19, 20 og 21 skal lyde: 

«Tillegg 19 

Krav ved behandling av vin med membranteknologi kombinert med aktivt karbon for å redusere overskytende 4-

etylfenol og 4-etylguajacol 

Målet med behandlingen er å redusere innholdet av 4-etylfenol og 4-etylguajacol av mikrobiologisk opprinnelse, som utgjør 

en organoleptisk mangel og dekker over vinens aromaer. 

Krav: 

1)  Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

2)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

3)  De membranene som brukes, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 samt de 

nasjonale bestemmelser om gjennomføring av disse. De skal oppfylle kravene i OIVs internasjonale ønologiske 

regelverk. 

 _____  

Tillegg 20 

Krav ved bruk av polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer (PVI/PVP) 

Formålet med bruk av PVI/PVP er å forhindre mangler som skyldes for høyt metallinnhold, og å redusere uønskede høye 

metallkonsentrasjoner. 

Krav: 

1)  Kopolymerene skal fjernes ved filtrering senest to dager etter at de ble tilsatt, idet det tas hensyn til føre-var-prinsippet. 

2)  Når det gjelder uklar most, skal kopolymerene tilsettes tidligst to dager før filtrering.  
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3) Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

4)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

 _____  

Tillegg 21 

Krav ved bruk av sølvklorid 

Sølvklorid brukes til behandling av vin for å fjerne gjærings- og lagringsrelaterte unormale lukter (forårsaket av 

reduksjonsreaksjoner som kjennetegnes ved tilstedeværelsen av hydrogensulfid og tioler). 

Krav: 

1)  Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

2)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

3)  Sølvklorid som tilsettes i vin, skal anvendes på en inert bærer, f.eks. kiselgur (diatoméjord), bentonitt eller kaolin. 

Bunnfallet skal fjernes ved bruk av en egnet fysisk metode og behandles innenfor den spesialiserte sektoren.» 

 __________  


