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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2021/2117  
av den 2 december 2021 

Om ändring av förordningarna (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en 

samlad marknadsordning för jordbruksprodukter, (EU) nr 1151/2012 om 

kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel, (EU) nr 251/2014 

om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av 

geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och (EU) nr 

228/2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens 

yttersta randområden 

 

Ändringar i EU 1308/2012 genom att: 

 

 Bestämmelserna om kontroller och sanktioner när det gäller 

handelsregler, skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade 

geografiska beteckningar och traditionella uttryck införlivas med 

förordning (EU) nr 1308/2013. 

 Användning av ursprungsbeteckningar tillåts för produkter som 

framställts från både druvsorter av arten Vitis vinifera och 

druvsorter som kommer från korsningar mellan Vitis vinifera och 

andra arter av släktet Vitis. 

 Definitionerna för begreppen ursprungsbeteckning och geografisk 

beteckning i förordning (EU) nr 1308/2013 anpassas efter de 

definitioner som ges i avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter (Trips-avtalet). Förteckningen över krav för att ett 

traditionellt använt namn ska utgöra en ursprungsbeteckning inom 

vinsektorn som anges i förordning (EU) nr 1308/2013 utgår. 

Förtydligande förs också in i definitionen av geografisk beteckning 

inom vinsektorn som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013 och i 

definitionerna av ursprungsbeteckning och geografisk beteckning 

inom livsmedelssektorn som fastställs i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1151/2012(14). 

 De mänskliga faktorer som beaktas vid beskrivningen av 

kopplingen mellan kvaliteten eller egenskaperna hos en produkt och 

en särskild geografisk omgivning som ska ingå i 

produktspecifikationen för skyddade ursprungsbeteckningar i 

enlighet med artikel 94 i förordning (EU) nr 1308/2013 och artikel 7 

i förordning (EU) nr 1151/2012 kan utöver särskilda 

produktionsmetoder eller bearbetningsmetoder, som ger produkten i 
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fråga en särskild kvalitet, även inbegripa faktorer som markvård och 

landskapsvård, odlingsmetoder och annan mänsklig verksamhet som 

bidrar till att bevara de väsentliga naturliga faktorer som främst är 

avgörande för den geografiska omgivningen och produktens kvalitet 

och egenskaper. 

 Kommissionen får i vissa fall vilandeförklara ansökningar om 

skydd, t.ex. om dessa är föremål för rättsprocesser och medlems-

staterna är skyldiga att upplysa kommissionen om sådana för-

hållanden.  

 Medlemsstaterna ska säkerställa att resultatet av bedömningen 

samlas i ett sammanfattande dokument som bör innehålla en 

sammanfattning av relevanta delar av produktspecifikationen, samt 

att bedömningsresultaten är tillförlitliga och korrekta. 

Kommissionen granskar därefter ansökningarna för att säkerställa 

att de inte innehåller några uppenbara fel, framför allt för att 

säkerställa att de innehåller de uppgifter som krävs, att de inte 

innehåller några uppenbara sakfel, att den motivering som läggs 

fram stöder ansökan och att unionsrätten och intressen som företräds 

av aktörer utanför ansökningsmedlemsstaten och utanför unionen 

beaktas. 

 Perioden för invändningar förlängs till tre månader inom vinsektorn 

så att det är samma förfarande för invändningar som tillämpas, 

enligt förordningarna (EU) nr 1308/2013 och (EU) nr 1151/2012. 

Kommissionen tilldelas även befogenhet att avvisa ogiltiga 

invändningar i den genomförandeakt genom vilken skyddet för 

ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen beviljas. 

 Förhållandet mellan varumärken och geografiska beteckningar för 

vinprodukter förtydligas med avseende på kriterierna för avslag, 

ogiltigförklaring och samexistens. Förtydligandet påverka inte de 

rättigheter som förvärvas av innehavare av geografiska beteckningar 

på nationell nivå eller som föreligger på grund av internationella 

avtal som ingåtts av medlemsstaterna för perioden före inrättandet 

av unionens skyddssystem för vinprodukter. 

 Regler som rör nationella förfaranden, förfarandet för invändningar, 

uppdelningen av ändringar i unionsändringar och standardändringar, 

inbegripet de huvudsakliga reglerna för antagandet av sådana 

ändringar, samt tillfällig märkning och presentation, som för 

närvarande fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) 

2019/33(15) integreras i förordning (EU) nr 1308/2013. 

 Det skydd som följer av artikel 103.2 i förordning (EU) nr 

1308/2013 och artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 utvidgas 

till att även omfatta varor som transiteras genom unionens 

tullområde och det skydd som följer av artikel 103.2 i förordning 

(EU) nr 1308/2013 och artiklarna 13.1 och 24 i förordning (EU) nr 

1151/2012 för geografiska beteckningar och garanterade 

traditionella specialiteter utvidgas till att även omfatta varor som 

säljs via internet eller genom andra former av elektronisk handel.  
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 Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom 

vinsektorn skyddas mot direkt eller indirekt kommersiellt bruk där 

de hänvisar till produkter som används som ingredienser.  

 Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vin-

sektorn och garanterade traditionella specialiteter skyddas också 

mot obehörigt bruk, imitation och anspelning när de används för att 

hänvisa till produkter som används som ingredienser. 

 Möjlighet att dra in skyddet för en ursprungsbeteckning eller en 

geografisk beteckning som inte längre används eller om den 

sökande som avses i artikel 95 i förordning (EU) nr 1308/2013 inte 

längre önskar behålla skyddet. 

 Villkor för avalkoholisering helt eller delvis för vissa vin-

produkter och fastställande av tillåtna processer för avalkoholi-

seringen. Följande resolutioner från Internationella vinorganisa-

tionen (OIV): OIV-ECO 432-2012 Beverage Obtained By Partial 

Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 433-2012 Beverage Obtained 

By Partial Dealcoholisation of Wine, OIV-ECO 523-2016 Wine 

With An Alcohol Content Modified by Dealcoholisation och OIV-

OENO 394A-2012 Dealcoholisation Of Wines ska beaktas. 

 Endast delvis avalkoholisering tillåts för viner med skyddad 

geografisk beteckning eller skyddad ursprungsbeteckning. 

 Både hel- och delvis avalkoholisering tillåts för viner utan 

geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning.  

 Produktspecifikationen för viner med geografisk beteckning eller 

ursprungsbeteckning som får avalkoholiseras delvis, ska innehålla 

en beskrivning av det delvis avalkoholiserade vinet och, i tillämp-

liga fall, de särskilda oenologiska metoder som ska användas för att 

framställa det eller de delvis avalkoholiserade vinerna och de 

relevanta restriktionerna för deras framställning. 

 De obligatoriska uppgifterna enligt artikel 119 i förordning (EU) 

nr 1308/2013 ska inkludera en näringsdeklaration och en 

ingrediensförteckning. Producenterna ska ha möjlighet att be-

gränsa innehållet i näringsdeklarationen på förpackningen eller på 

en etikett fäst på denna till enbart energivärdet och göra den full-

ständiga näringsdeklarationen och ingrediensförteckningen till-

gänglig på elektronisk väg, under förutsättning att de undviker 

insamling och spårning av användardata och inte tillhandahåller 

information i saluföringssyfte.  

 Ämnen som orsakar allergi eller intolerans ska dock förtecknas 

på etiketten.  

 Befogenheten delegeras till kommissionen att komplettera 

förordning (EU) nr 1308/2013 genom att fastställa regler för 

angivandet och beteckningen av ingredienser.  

 Befintliga lager av vin får saluhållas efter tillämpningsdatumen för 

nya märkningskraven, till dess att de är uttömda.  

 Aktörer bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya 

märkningskraven innan de blir tillämpliga. 
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 Vinprodukter som har genomgått en behandling för avalkoholi-

sering med en faktisk alkoholhalt på under 10 volymprocent ska 

som obligatorisk uppgift ha en angivelse av datum för minsta 

hållbarhet. 

 För att säkerställa att alla avalkoholiserade viner, inbegripet 

sådana viner med en alkoholhalt på 0,5 volymprocent eller 

mindre, omfattas av vinsektorn ändras bilaga I del XII till 

förordning (EU) nr 1308/2013 genom att lägga till en ny post. 

 Bedömning av konflikter mellan ett namn som är föremål för en 

ansökan om registrering som ursprungsbeteckning eller geografisk 

beteckning enligt förordning (EU) nr 1151/2012 och namnet på en 

växtsort eller en djurras inom unionen fastställs. 

 Särskilda undantag som gör det möjligt att använda andra namn vid 

sidan av de registrerade namnen för garanterade traditionella 

specialiteter fastställs. Övergångsperioder för användningen av 

beteckningar som innehåller namn på garanterade traditionella 

specialiteter, i enlighet med de villkor för sådana övergångsperioder 

som redan finns för skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade 

geografiska beteckningar införs. 

 Förfarandena för registrering av skyddade ursprungsbeteckningar, 

skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella 

specialiteter i enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 

rationaliseras och förenklas för att säkerställa att nya namn kan 

registreras inom kortare tidsperioder. Invändningsförfarandet för-

enklas. I den motiverade invändningen bör alla skäl för invändning 

och närmare uppgifter om dessa skäl anges, dessa kan utvecklas 

ytterligare i samband med de samråd som avses i artikel 51.3 i 

förordning (EU) nr 1151/2012. 

 Förfarandet för ändring av produktspecifikationer, vilket fastställs i 

förordning (EU) nr 1151/2012, förenklas genom att det införs en 

distinktion mellan unionsändringar och standardändringar. 

 Medlemsstaterna ansvarar för godkännandet av standard-

ändringar av produktspecifikationer och kommissionen ansvarar 

för godkännandet av unionsändringar av produktspecifikationer.  

 Övergångsbestämmelser införs för regler som föreskrivs i 

förordning (EU) nr 1151/2012 beträffande ändring av produkt-

specifikationer till de nya regler som fastställs i den här 

förordningen. 

 Aromatiserade vinprodukter och andra alkoholhaltiga drycker, 

med undantag för de spritdrycker och vinprodukter som förtecknas i 

bilaga VII del II till förordning (EU) nr 1308/2013, ska omfattas av 

samma rättsliga ram och samma förfaranden som andra 

jordbruksprodukter och livsmedel. Tillämpningsområdet för 

förordning (EU) nr 1151/2012 bör utvidgas till att även omfatta 

dessa produkter.  

 Förordning (EU) nr 251/2014 bör, för att avspegla denna ändring, 

ändras med avseende på dess titel, tillämpningsområde och 
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definitioner samt vad gäller bestämmelser om märkningen av 

aromatiserade vinprodukter. Det bör säkerställas att övergången går 

smidigt vad gäller de beteckningar som är skyddade enligt 

förordning (EU) nr 251/2014. 

 För att tillhandahålla bättre information till konsumenterna bör en 

obligatorisk märkning av aromatiserade vinprodukter med en 

näringsdeklaration och en ingrediensförteckning läggas till i 

förordning (EU) nr 251/2014.  

 Producenterna bör dock ha möjlighet att begränsa innehållet i 

näringsdeklarationen på förpackningen eller på en etikett fäst på 

denna till endast energivärdet och göra den fullständiga närings-

deklarationen och ingrediensförteckningen tillgänglig på elektronisk 

väg, under förutsättning att de undviker insamling och spårning av 

användardata och inte tillhandahåller information i saluföringssyfte. 

Möjligheten att inte tillhandahålla en fullständig näringsdeklaration 

på förpackningen eller på en etikett fäst på denna bör dock inte 

påverka det befintliga kravet att ämnen som orsakar allergi eller 

intolerans ska förtecknas på etiketten.  

 Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-

fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende på att 

komplettera förordning (EU) nr 251/2014 genom att fastställa 

närmare regler för angivande och beteckning av ingredienser för 

aromatiserade vinprodukter. 

 Det tillåts att saluföra befintliga lager av aromatiserade vinprodukter 

efter det att de nya märkningskraven har börjat tillämpas, till dess 

att dessa lager är uttömda. Aktörerna bör ges tillräckligt med tid för 

att anpassa sig till de nya märkningskraven innan de blir tillämpliga. 

 Det tillåts att en begränsad mängd spritdrycker tillsätts för att smak-

sätta aromatiserade viner i någon av de kategorier som fastställs i 

bilaga II punkt A till förordning (EU) nr 251/2014.  

 Det ska inte längre krävas att alkohol tillsätts till vermouth.  

 Det ska tillåtas att rött och vitt vin kombineras för att framställa 

Glühwein.  

 Inrättande av en ny kategori ”wino ziołowe”  och traditionella krav 

för dess framställning. 

 

 
Artikel 5 

Övergångsbestämmelser 
1. 

De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021ska fortsätta att 

gälla för ansökningar om skydd, ansökningar om godkännande av ändring 

och begäranden om avregistrering av ursprungsbeteckningar eller geo-

grafiska beteckningar som inkommit till kommissionen i enlighet med 

förordning (EU) nr 1308/2013 före den 7 december 2021och för ansök-

ningar om registrering och begäranden om avregistrering av skyddade 

ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar eller 
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garanterade traditionella specialiteter som inkommit till kommissionen i 

enlighet med förordning (EU) nr 1151/2012 före den 7 december 2021.  

SV Europeiska unionens officiella tidning L 435/312 

 

2. 

De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021ska fortsätta att 

gälla för ansökningar om godkännande av ändring av en produktspecifika-

tion för ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar eller garan-

terade traditionella specialiteter som inkommer till kommissionen i enlighet 

med förordning (EU) nr 1151/2012 före den 8 juni 2022. 

3. 

De regler som var tillämpliga före den 7 december 2021ska fortsätta att 

gälla för ansökningar om skydd, ansökningar om godkännande av ändring 

eller begäranden om avregistrering av namn på aromatiserade viner som 

geografiska beteckningar som inkommit till kommissionen i enlighet med 

förordning (EU) nr 251/2014 före den 7 december 2021. Beslut om regi-

strering ska dock antas i enlighet med artikel 52 i förordning (EU) nr 

1151/2012 i dess ändrade lydelse enligt artikel 2.18 i den här förordningen. 

 

8. 

Vin som uppfyller de märkningskrav i artikel 119 i förordning (EU) nr 

1308/2013 och aromatiserade vinprodukter som uppfyller de märknings-

krav i förordning (EU) nr 251/2014 som i båda fall var tillämpliga före den 

8 december 2023, och som framställts och märkts före detta datum, får 

fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren är uttömda. 

 

Artikel 6 

Ikraftträdande och tillämpning 
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.  

SV Europeiska unionens officiella tidning 6.12.2021 L 435/313 

 

Artikel 1.8 d i, 1.8 d iii, 1.10 a ii och 1.38 ska tillämpas från och med den  

1 januari 2021. 

Artikel 2.19 b ska tillämpas från och med den 8 juni 2022. 

Artikel 1.1, 1.2 b, 1.8 a, 1.8 b, 1.8 e, 1.18, 1.31, 1.35, 1.62, 1.68 a, 1.69 och 

1.73 ska tillämpas från och med den 1 januari 2023. 

Artiklarna 1.32 a ii, 1. 32 c och 3.5 ska tillämpas från och med den  

8 december 2023. 


