Ansökan

Anmälan enligt LIVSFS 2002:48, § 6
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Sänds till:
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Ansökan om godkännande för märkning av vin med årgång och druva
1. Uppgifter om företaget
Namn:
Adress:
Postadress:

Organisations-/personnummer:

Telefon:

Telefax:

E-postadress:
Kontaktperson:

2. Uppgifter som styrker att vinproducenten har rutiner som medför att vin som framställs av denne
kan märkas korrekt med druvsort(er) och/eller årgång.
Rutiner som bifogas (se förslag sidan 3)

Kommentarer

Mottagningsrutiner (för druvor från annan odlare)
Rutiner vid egen odling
Avstjälkning, pressning, klarning
Jäsning
Mognadslagring
Tappning
Referensprover med märkningsuppgifter
Odlare registrerad hos Länsstyrelsen
Övrigt (ange vad)

LIVS 359 2021 01 www.livsmedelsverket.se

Underskrift
Ort:

Datum:

Sökandens underskrift:
Namnförtydligande:

Postadress

Besöksadress

E-post

Organisationsnummer

Box 622
751 26 Uppsala

Dag Hammarskjölds väg 56 A 018-17 55 00

Telefon

livsmedelsverket@slv.se

202100-1850

Leveransadress

Internet

VAT-nummer

www.livsmedelsverket.se

SE202100185001

Telefax

Dag Hammarskjölds väg 56 C 018-10 58 48
752 37 Uppsala

Innehar F-skattebevis
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Information angående frivillig märkning av vin med årgång och druva
Enligt artikel 120 i förordning (EU) 1308/2013 får märkning av vin kompletteras med frivilliga uppgifter, däribland
årgång och namnet på en eller flera druvsort.
Enligt 6 § i LIVSFS 2002: 48 om vinframställning framgår att Livsmedelsverket prövar ansökan om godkännande av
vinproducent för att få märka vin utan skyddad geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning med årgång och
druvsort i enlighet med Ansökan görs skriftligen till Livsmedelsverket och ska innehålla följande: 1. Uppgift om
livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. 2.
Uppgifter som styrker att vinproducenten har rutiner som medför att vin som framställs av denne kan märkas korrekt
med druvsort(er) och/eller årgång.
Av 7 § i LIVSFS 2002:48 föreskrivs att ett godkännande som meddelats enligt 6 § får återkallas av Livsmedelsverket
om förutsättningarna för godkännande inte längre är uppfyllda.

CERTIFIERING AV VINPRODUKTER Artikel 12 i 2018/274
Förfarande och tekniska kriterier för certifiering
1. Förfarandet för certifiering, godkännande och kontroll av vin utan skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller
skyddad geografisk beteckning (SGB) enligt artikel 120.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013 ska kräva administrativa
bevis som stöder korrektheten hos druvsorten eller druvsorterna eller den årgång som anges i märkningen eller i
presentationen av de berörda vinerna. Dessutom får medlemsstaterna besluta om följande:
a) Ett organoleptiskt test av vinets doft och smak på grundval av anonyma prover i syfte att kontrollera att vinets
grundläggande egenskaper beror på den eller de druvsorter som använts.
b) Ett analytiskt test för viner som framställts av endast en druvsort. Förfarandet ska genomföras i den medlemsstat
där vinet framställs. När det gäller blandningar av viner från olika medlemsstater i den mening som avses i artikel
120.2 c i förordning (EU) nr 1308/2013 kan certifieringen utföras av någon av de berörda medlemsstaterna.
2. Certifieringen ska genomföras i form av slumpmässiga och riskbaserade kontroller i enlighet med artiklarna 36 och
37 i delegerad förordning (EU) 2018/273 och kapitel VI i den här förordningen. Kostnaderna för certifieringen ska
bäras av de aktörer som omfattas av certifieringen, om inte medlemsstaterna beslutar något annat.
3. De aktörer som är delaktiga i saluföringen av de vinprodukter som de framställer, bearbetar eller tappar ska
godkännas och få tillstånd från de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att intyga ursprung eller härkomst,
egenskaper, årgång eller druvsort(er) i enlighet med artiklarna 11 och 12 i delegerad förordning (EU) 2018/273,
under överinseende av de behöriga myndigheter som har utsetts i enlighet med artikel 146 i förordning (EU) nr
1308/2013.

Artikel 11i 2018/273
Certifiering av ursprung eller härkomst, egenskaper, årgång eller druvsort och SUB eller SGB
1. De dokument som avses i artikel 10.1 första stycket a i och iii ska anses attestera ursprung eller härkomst,
vinproduktens kvalitet och egenskaper, årgång eller druvsort den har framställts av och i förekommande fall SUB
eller SGB. För detta ändamål ska avsändaren eller en person som utsetts att handla på avsändarens vägnar fylla i fält
171 i dessa dokument med de relevanta uppgifter som avses i del I av bilaga VI.
2. Avsändaren ska intyga riktigheten av de upplysningar som krävs enligt punkt 1 på grundval av registret över
mottagna och avsända leveranser som ska föras i enlighet med kapitel V register eller på grundval av uppgifter som
attesteras i de dokument som har åtföljt tidigare transporter av produkten i fråga och offentliga kontroller av
överensstämmelse har utförts av de behöriga myndigheterna i enlighet med kapitel VII.
3. I medlemsstater där attesteringen av SUB eller SGB för vinprodukter som produceras på deras territorium måste
utföras av ett särskilt kontrollorgan, ska följedokumentet innehålla en hänvisning till denna attestering samt
kontrollorganets namn och, i förekommande fall, elektroniska adress.

ANMÄLNINGAR Artikel 50 Typen av uppgifter som ska lämnas och uppgifternas beskaffenhet
1. Medlemsstaterna ska anmäla följande till kommissionen:
a) De lagar eller andra författningar som de har infört enligt artikel 120.2 a i förordning (EU) nr 1308/2013, denna
förordning och genomförandeförordning (EU) 2018/274.
b) Namn och adress till de behöriga myndigheter som ansvarar för att genomföra de officiella analyserna, det
administrativa certifieringsförfarandet och de kontroller som rör register och följedokument.

3 (3)

Punkt 2. Uppgifter som styrker att vinproducentens rutiner kan förslagsvis innehålla följande:
Mottagningsrutiner (för druvor
från annan odlare)

Leverantörsförsäkran
som innehåller:

Datum för mottagning
Namn på odlare
Uppgifter om odlingen (t.ex. plats)
Druvsort
Vikt
Sprutjournal för bekämpningsmedel

Rutiner vid egen odling

Dokumentation som
innehåller:

Datum för skörd
Uppgifter om odlingen (t.ex. plats)
Druvsort
Vikt
Sprutjournal för bekämpningsmedel

Avstjälkning, pressning, klarning
Jäsning
Mognadslagring
Tappning

Dokumentation av:
Dokumentation av:
Dokumentation av:
Dokumentation av:

Druvsort, batch och volym
Druvsort, batch och volym
Druvsort, batch och volym
Druvsort, batch och volym

Referensprover med Märkningsuppgifter (sparas 2 år)
Odlare ska vara registrerad som
primärproducent hos
Länsstyrelsen

