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HØRING - GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV EUs NYE DELEGERTE
KOMMISJONSFORORDNINGER OG
KOMMISJONSGJENNOMFØRINGSFORORDNINGER OM VIN
Mattilsynet sender på høring et forslag om gjennomføring i norsk rett av EUs nye delegerte
kommisjonsforordninger og kommisjonsgjennomføringsforordninger om vin, i forskrift 21. mars
2013 nr. 370 om vin (vinforskriften). De seks nye forordningene er i løpet av 2018 og 2019 fastsatt
av EU-kommisjonen under forordning (EU) nr. 1308/2013 (basisforordningen om blant annet vin).
Ettersom alle forordningene er vedtatt i EU, er det i praksis svært begrensede muligheter til å
kunne påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften i høringsrunden. Høring
gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.
Høringen gjennomføres med forbehold for utfallet av de videre prosessene med inkludering av de
nye forordningene i EØS-avtaleverket. Så langt det er mulig, tar vi i utgangspunktet sikte på å
videreføre dagens rettstilstand i EØS.

Følgedokumenter mv., delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 og
kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273
Forordningen opphever og erstatter gjennomføringsforordning (EF) nr. 436/2009 om blant annet
følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og fastsetter sammen med
kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274 nye bestemmelser om dette.
For å kunne videreføre dagens rettstilstand i EØS, mener vi at det bare er bestemmelsene om
følgedokumenter nedenfor, som er EØS-relevante:
•
•
•
•

Artikkel 1 bokstav c) Virkeområde (følgedokumenter)
Artikkel 2 - Definisjoner
Artikkel 8 og 9 - Generelle bestemmelser om følgedokumenter og unntak
Artikkel 10 (1) første ledd (a), annet ledd, (2), (3) og (5), jf. vedlegg V A., B. og C Godkjente følgedokumenter
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•
•
•

Artikkel 11, jf. vedlegg VI del I - Sertifisering av opprinnelse eller opphav, kjennetegn,
årgang eller druesort og PDO eller PGI
Artikkel 14 (1) første ledd (a) og (c), annet ledd og (2) - Forsendelser av vinprodukter som
ikke er ferdigpakket
Artiklene 16 - 19 Nektet mottak, validering av følgedokumentet der det dreier seg om
alvorlige regelverksbrudd, tiltak der det dreier seg om regelverksbrudd som gjelder
følgedokumentene, men som ikke er alvorlige og force majeure eller andre uforutsette
hendelser.

Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274
Forordningen erstatter, sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273, blant annet
gjennomføringsforordning (EF) nr. 436/2009.
For å kunne videreføre dagens rettstilstand i EØS, mener vi at det bare er bestemmelsene i
artikkel 12 og artikkel 35 (1) som er EØS-relevante i forordningen.
Artikkel 12 gjelder prosedyren og tekniske kriterier for sertifisering av vinprodukter. Bestemmelsen
viderefører deler av innholdet i en bestemmelse som per i dag framgår av artikkel 63 i forordning
(EF) nr. 607/2009 om beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og
presentasjon av visse vinprodukter. Forordning (EF) nr. 607/2009 er tatt inn i EØS-avtaleverket og
gjennomført i norsk rett i vinforskriften.
Artikkel 35 (1) gjelder plikten til å oppbevare følgedokumenter i minst fem år.

Opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og tradisjonelle
betegnelser og merking og presentasjon mv. – delegert
kommisjonsforordning (EU) 2019/33 og
kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33
Forordningen opphever og erstatter gjennomføringsforordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede
geografiske betegnelser, tradisjonelle betegnelser, merking og presentasjon av visse vinprodukter
og fastsetter sammen med kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34 nye bestemmelser
om dette.
Bestemmelsene er i stor grad en videreføring og oppdatering av bestemmelsene i forordning (EF)
nr. 607/2009.
Kapittel II gjelder opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser på vin. Kapittel II inneholder
blant annet mer detaljerte og utfyllende bestemmelser om søknader om beskyttelse av
opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser på vin, innsigelsesprosedyren, endringer i
produktspesifikasjoner, sletting av opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser og bruk av
symboler, betegnelser og forkortelser.
Kapittel III gjelder tradisjonelle vinbetegnelser. Kapittel III inneholder blant annet mer detaljerte og
utfyllende bestemmelser om søknader om beskyttelse av tradisjonelle vinbetegnelser og
undersøkelsesprosedyren, innsigelsesprosedyren, beskyttelse av tradisjonelle vinbetegnelser,
endringer og sletting og tradisjonelle betegnelser som er beskyttet tidligere under forordning (EF)
nr. 607/2009.
Kapittel IV gjelder merking og presentasjon av vin. Både de overordnede bestemmelsene om
merking og presentasjon av vin i forordning (EU) nr. 1308/2013 og de supplerende bestemmelsene
i kapittel IV i denne nye forordningen, gir spesialregler om merking og presentasjon av vin, som
gjelder i tillegg til, og eventuelt gjør visse tilpasninger i eller unntak fra, de generelle
bestemmelsene om matinformasjon til forbrukerne i forordning (EU) nr. 1169/2011
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(matinformasjonsforordningen). Matinformasjonsforordningen er tatt inn i EØS-avtaleverket og
gjennomført i norsk rett i forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne
(matinformasjonsforskriften). De supplerende bestemmelsene om merking og presentasjon av vin i
kapittel IV i denne nye forordningen, er delt inn i underkapitler om henholdsvis obligatoriske
opplysninger, frivillige opplysninger og regler om visse spesifikke flaskefasonger og
korker/forseglinger.
Kapittel V inneholder generelle bestemmelser og overgangsbestemmelser.
Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34
Forordningen erstatter, sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33,
gjennomføringsforordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede geografiske betegnelser, tradisjonelle
betegnelser, merking og presentasjon av visse vinprodukter.
Bestemmelsene er i stor grad en videreføring og oppdatering av bestemmelsene i forordning (EF)
nr. 607/2009.
Kapittel II inneholder gjennomføringsbestemmelser om opprinnelsesbetegnelser og geografiske
vinbetegnelser. Bestemmelsene gjelder søknader om beskyttelse, innsigelsesprosedyren,
endringer i produktspesifikasjonen, registeret for beskyttede opprinnelsesbetegnelser og
geografiske vinbetegnelser, sletting av betegnelser, bruk av unionssymbolet for beskyttede
opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser og kontroll.
Kapittel III inneholder gjennomføringsbestemmelser om tradisjonelle betegnelser. Bestemmelsene
gjelder søknader om beskyttelse, innsigelsesprosedyren, beskyttelse av tradisjonelle
vinbetegnelser, endringer og sletting.
Kapittel IV inneholder gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom
Kommisjonen, medlemsstatene, tredjestater og andre virksomheter og publisering.

Godkjente ønologiske metoder og restriksjoner mv. – delegert
kommisjonsforordning (EU) 2019/934 og
kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934
Forordningen opphever og erstatter gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 om kategorier av
druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner og fastsetter sammen med
kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 nye bestemmelser om dette.
De nye bestemmelsene om godkjente ønologiske metoder framgår av artikkel 3 jf. lista i vedlegg I
del A. Lista i vedlegg I del A er delt opp i tabell 1 om godkjente ønologiske prosesser og tabell 2
om godkjente ønologiske forbindelser. Hensikten er at de nye bestemmelsene skal bli tydeligere
enn de gamle. Listene i tabell 1 og 2 er basert på og henviser til de relevante standardene til Den
internasjonale vinorganisasjonen (OIV) og relevant regelverk i EU. Lista i tabell 2 over godkjente
ønologiske forbindelser inneholder den internasjonale betegnelsen på forbindelsene, for eksempel
med E-nummer eller CAS-nummer, og klassifiserer de ulike forbindelsene som enten
tilsetningsstoff eller prosesshjelpemiddel. Innholdet i OIV-standardene som det henvises til vil som
hovedregel ikke bli gjengitt i tilleggene i vedlegg I, men gjelde direkte med mindre det er innført
tilleggskrav i EØS. Kommisjonen skal derfor publisere OIV-standardene som det er henvist til i
vedlegg I, i EUs Official Journal i alle de offisielle språkversjonene i EU. I artikkel 9 nr. 1 framgår
det at, i tilfeller der spesifikasjonene for renhet og identifikasjon til stoffer som brukes i de
godkjente ønologiske metodene ikke framgår av spesifikasjonene for tilsetningsstoffer til
næringsmidler i forordning (EF) nr. 231/2012, skal spesifikasjonene for renhet og identifikasjon
være de som framgår av kolonne 4 i tabell 2 i del A i vedlegg I (henviser til OIV-standarder). Videre
framgår det av artikkel 9 nr. 2 at enzymene og enzymblandingene som brukes i de godkjente
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ønologiske metodene i del A i vedlegg I, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1332/2008 om
næringsmiddelenzymer.
Forordningen fastsetter i artikkel 2 hvilke vindyrkningsområder som skal være omfattet av unntaket
fra det grunnleggende kravet om at vin ikke skal ha et høyere alkoholinnhold enn 15 volumprosent.
Viner fra disse vindyrkningsområdene kan på visse vilkår ha et alkoholinnhold på opptil 20
volumprosent.
Forordningen inneholder i artikkel 4 de vilkårene og prosedyrene som medlemsstatene må følge
hvis de midlertidig vil tillate eksperimentell bruk av nye ønologiske metoder som foreløpig ikke er
godkjent i EØS.
Artikkel 5 (jf. vedlegg II) og artikkel 6 (jf. vedlegg III) inneholder spesialreglene om ønologiske
metoder for henholdsvis visse kategorier av musserende vin og sterkvin.
Såkalt sammenstikning og blanding av vin er ytterligere definert og regulert i artiklene 7 og 8.
Forordningen inneholder i tillegg bestemmelser om vilkårene for besittelse, sirkulasjon og bruk av
produkter som ikke oppfyller de grunnleggende kravene til ønologiske metoder mv. i artikkel 80 i
forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin)
og i denne forordningen (se artikkel 10), generelle regler for anriking, syrning og avsyrning av
andre produkter enn vin (se artikkel 11), fastsettelse av minimumsprosent for alkoholinnhold i
biprodukter fra vinproduksjon (se artikkel 13) og fjerning av biprodukter fra vinproduksjon (se
artikkel 14).
Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935
Forordningen erstatter, sammen med delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934,
gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 om kategorier av druevinprodukter, ønologiske
metoder og gjeldende restriksjoner.
Det framgår av artikkel 2, at analysemetoden som skal brukes for verifisering av grensene i EUs
regelverk for bruk av "allyl isothiocyanate" i produksjonen av visse druevinprodukter, skal være den
som framgår av vedlegget til forordningen.
I artikkel 3 reguleres de detaljerte vilkårene og prosedyrene for medlemsstatenes notifisering til
Kommisjonen av avgjørelser om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av
eksepsjonelt ugunstige klimaforhold.

Konsekvensvurdering
Som nevnt ovenfor, tar vi så langt det er mulig, sikte på å videreføre dagens rettstilstand i EØS. Vi
mener derfor at de nye forordningene i utgangspunktet ikke vil medføre økonomiske,
administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene
eller samfunnet for øvrig.

Nærmere om endringsforskriften(e)
Endringsforskriften(e) som skal gjennomføre de nye gjennomføringsforordningene om vin i norsk
rett, skal fastsettes av Mattilsynet med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd om produktgodkjenning, innhold,
sammensetning og kvalitet, § 10 annet ledd om merking, presentasjon og reklame, § 14 tredje ledd
om opplysnings- og rapporteringsplikt, § 15 om dokumentasjon mv. og § 30 første ledd om
beskyttede betegnelser, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5.
mai 2004 nr. 884.
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De nye gjennomføringsforordningene om vin vil bli gjennomført i norsk rett som sådan, ved endring
i § 3, § 4 og § 5 i forskrift om vin. Delvis EØS-tilpassede, uoffisielle norske oversettelser av de nye
gjennomføringsforordningene om vin, vil ved fastsettelse av endringsforskriften(e) bli lagt til i
forskrift om vin som såkalte ”hjelpetekster”.
Vi kan ikke se at det er nødvendig å legge ved et konkret utkast til endringsforskrift i denne
sammenheng, utover forklaringen i de to avsnittene ovenfor.

Høringen
Høringssvar sendes inn via lenke på Mattilsynets internettsider. Høringssvarene vil bli lagt ut på
samme sted.
Høringsfrist: 12. oktober 2020.
Med hilsen

Merethe Steen
seksjonssjef merking og kvalitet
Vedlegg:
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/273 på engelsk
Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/274 på engelsk
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/33 på engelsk
Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/34 på engelsk
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 på engelsk
Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/935 på engelsk
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