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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/274 

frá 11. desember 2017 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar 

fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar 

yfirlýsingar og tilkynningar og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er 

varðar viðeigandi eftirlit og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar  

(ESB) 2015/561 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 frá 17. desember 2013 um sameiginlegt 

markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 922/72, (EBE) nr. 234/79, (EB)  

nr. 1037/2001 og (EB) nr. 1234/2007 (1), einkum 70. gr., 72. gr., 91. gr. (d- til g-liður), 123. gr., 145. gr. (3. mgr), 147. gr.  

(4. mgr.) og 223. gr. (3. mgr.), 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og 

eftirlit með sameiginlegu landbúnaðarstefnunni og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 352/78, (EB) nr. 165/94, 

(EB) nr. 2799/98, (EB) nr. 814/2000, (EB) nr. 1290/2005 og (EB) nr. 485/2008 (2), einkum a- og b-lið 2. mgr. 62. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Reglugerð (EB) nr. 1308/2013 felldi úr gildi og kom í stað reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1234/2007 (3). Ákvæði III. kafla 

I. bálks og 2. þáttar II. kafla II. bálks í II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 innihalda reglur að því er varðar 

fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið og stjórnun þess, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl, innfærslu- og 

útfærsluskrá og lögbær yfirvöld fyrir eftirlit og tilkynningakröfur í víngeiranum og fela framkvæmdastjórninni vald til 

að samþykkja framseldar gerðir og framkvæmdargerðir hvað þetta varðar. Þessar gerðir ættu að koma í stað viðkomandi 

ákvæða í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 555/2008 (4) og (EB) nr. 436/2009 (5) sem og tiltekinna ákvæða í 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 (6) og (EB) nr. 607/2009 (7) sem eru felld úr gildi eða felld brott, 

eftir því sem við á, með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/273 (8). 

2) Í 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er mælt fyrir um þá almennu kröfu að aðildarríki veiti leyfi til að planta vínvið 

þegar framleiðendur, sem hyggjast planta eða endurplanta vínvið, hafa lagt fram umsókn. Í 63. gr. þeirrar reglugerðar er 

kveðið á um verndarráðstöfun vegna nýplöntunar en samkvæmt því verða aðildarríkin að veita leyfi fyrir nýplöntun á 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2018, bls. 60. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 272/2022 frá 

23. September 2022 um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 671. 

(2) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 549. 

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1234/2007 frá 22. október 2007 um sameiginlegt markaðskerfi í landbúnaði og um sértæk ákvæði varðandi 

tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (Stjtíð. ESB L 299, 16.11.2007, bls. 1). 

(4) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 555/2008 frá 27. júní 2008 þar sem mælt er fyrir um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir vín að því er varðar stuðningsáætlanir, viðskipti við þriðju lönd, 

framleiðslugetu og eftirlit innan víngeirans (Stjtíð. ESB L 170, 30.6.2008, bls. 1). 

(5) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 436/2009 frá 26. maí 2009 um nákvæmar reglur um beitingu reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 479/2008 að því er varðar skrána yfir vínekrur, lögboðnar yfirlýsingar og söfnun upplýsinga til að vakta vínmarkaðinn, fylgiskjöl með 

sendingum vínafurða og skrár sem halda skal fyrir víngeirann (Stjtíð. ESB L 128, 27.5.2009, bls. 15). 

(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 606/2009 frá 10. júlí 2009 um tilteknar, ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 479/2008 að því er varðar flokka vínræktarafurða, vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir þar að lútandi (Stjtíð. ESB L 193, 

24.7.2009, bls. 1). 

(7) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 607/2009 frá 14. júlí 2009 þar sem mælt er fyrir um tilteknar, ítarlegar reglur um 

framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 479/2008 um verndaðar upprunatáknanir, verndaðar, landfræðilegar merkingar, hefðbundin heiti, 

merkingu og framsetningu tiltekinna vínafurða (Stjtíð. ESB L 193, 24.7.2009, bls. 60). 

(8) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/273 frá 11. desember 2017 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og 

vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar yfirlýsingar, tilkynningar og birtingu tilkynntra upplýsinga og um viðbætur við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 að því er varðar viðeigandi eftirlit og viðurlög, um breytingu á reglugerðum framkvæmda-

stjórnarinnar (EB) nr. 555/2008, (EB) nr. 606/2009 og (EB) nr. 607/2009 og um niðurfellingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 

nr. 436/2009 og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/560 (Stjtíð. ESB L 58, 28.2.2018, bls. 1). 
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hverju ári, sem samsvarar 1% af því heildarsvæði þar sem vínvið hefur verið plantað á yfirráðasvæði þeirra, en heimilt 

er að ákveða lægra hlutfall ef færð eru skýr rök fyrir því. Í 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er mælt fyrir um 

reglur um veitingu leyfa fyrir nýplöntun og settar fram hæfis- og forgangsviðmiðanir sem aðildarríki geta beitt. 

3) Setja ætti reglur á vettvangi Sambandsins varðandi þær verklagsreglur sem aðildarríkin skulu fylgja að því er varðar 

ákvarðanir um verndarráðstafanirnar og val á hæfis- og forgangsviðmiðunum. Slíkar reglur ættu að innihalda fresti til 

ákvarðanatöku og afleiðingar ef tilteknar ákvarðanir eru ekki teknar. 

4) Til að tryggja samræmda beitingu laga Sambandsins í öllum aðildarríkjum og til að tryggja að framleiðendur í 

Sambandinu falli undir sömu reglur þegar sótt er um leyfi fyrir nýplöntun ættu reglurnar um veitingu leyfa fyrir 

nýplöntun einnig að taka til afgreiðslu umsókna, valferlis og árlegrar veitingar þeirra. Þessar reglur ættu að miða að því 

að tryggja gagnsæja, sanngjarna og tímanlega virkni kerfisins og vera aðlagaðar að þörfum víngeirans. Þær ættu einnig 

að koma í veg fyrir að umsækjendur standi frammi fyrir óréttmætum ójöfnuði, verulegum töfum eða óhóflegu 

stjórnsýsluálagi. Þar eð markaðsárið fyrir víngeirann hefst 1. ágúst virðist sem veiting leyfa fyrir nýplöntun fyrir þá 

dagsetningu falli vel að þörfum víngeirans og tryggi að plöntun á vínvið geti enn farið fram á sama almanaksári. Festa 

ætti viðeigandi dagsetningu til að tryggja að allar viðkomandi ákvarðanir sem aðildarríki tekur séu birtar opinberlega, 

tímanlega áður en opnað er fyrir umsóknir, og til að gera framleiðendum kleift að vera vel upplýstir um gildandi reglur 

áður en þeir leggja fram umsókn. 

5) Ef heildarfjöldi hektara, sem óskað er eftir í tækum umsóknum, fer langt yfir þann fjölda hektara sem er í boði hjá 

aðildarríki getur það leitt til þess að stór hluti einstakra umsækjenda fái einungis brot af þeim hekturum sem þeir sóttu 

um, hafni þar af leiðandi viðkomandi leyfum og þurfi þar með að sæta stjórnsýsluviðurlögum. Til að takast á við slíkar 

aðstæður þykir rétt að beita ekki slíkum viðurlögum þegar leyfin, sem veitt voru, samsvara minna en tilteknum 

hundraðshluta af því sem sótt var um. Til að koma í veg fyrir að viðkomandi leyfi tapist ætti enn fremur að gera 

aðildarríkjunum kleift að færa þau annað hvort yfir á næsta ár eða endurúthluta þeim innan sama árs milli umsækjenda 

sem lögðu fram umsókn sem var ekki alveg fullnægjandi og sem höfnuðu ekki leyfum sem voru veitt. 

6) Í 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og 3. og 4. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2015/560 (9) eru settar reglur varðandi veitingu leyfis til endurplöntunar á sama búi. Einnig ætti að setja reglur á 

vettvangi Sambandsins varðandi verklagsreglurnar, sem aðildarríkin skulu fara eftir við veitingu þessara leyfa til 

endurplöntunar, og tímamörkin sem aðildarríkin fá til að veita þessi leyfi. Til að gera framleiðendum kleift að bregðast 

við takmörkununum að því er varðar endurplöntun á sama búi, af ástæðum er varða plöntuheilbrigði, umhverfi eða 

rekstur, ættu aðildarríkin að hafa þann möguleika að heimila framleiðendum að leggja fram umsókn innan hæfilegs en 

takmarkaðs tíma eftir ruðninguna. Þar eð framlagning og afgreiðsla umsókna um leyfi til endurplöntunar skapar mikið 

stjórnsýsluálag fyrir aðildarríki og framleiðendur ætti enn fremur að vera mögulegt að beita einfölduðu ferli í þeim 

sértæku tilvikum þar sem svæðið, þar sem endurplöntun á að fara fram, samsvarar svæðinu sem var rutt eða ef engar 

takmarkanir hafa verið settar varðandi endurplöntun. 

7) Í 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 eru settar reglur um veitingu leyfa á grundvelli umbreytingar á réttindum til 

plöntunar sem veitt eru fyrir 31. desember 2015. Einnig ætti að setja reglur á vettvangi Sambandsins varðandi þær 

verklagsreglur sem aðildarríkin skulu fylgja við veitingu slíkra leyfa. Setja ætti tímamörk fyrir framlagningu og 

meðhöndlun beiðnanna svo aðildarríkin geti móttekið beiðnir um umbreytingu og afgreitt þær með viðeigandi hætti og 

tímanlega. 

8) Í samræmi við 2. mgr. 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 skulu leyfi veitt fyrir tiltekið svæði á búi framleiðandans 

sem tilgreint er í umsókninni. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum ættu umsækjendur að eiga möguleika á að breyta slíku 

tilteknu svæði meðan leyfið er í gildi. Til að koma í veg fyrir að fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið 

sé sniðgengið ætti þessi möguleiki þó ekki að vera fyrir hendi í vissum tilvikum. 

9) Í a-lið 2. mgr. 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 er kveðið á um að aðildarríkin eigi að innleiða lög eða 

stjórnsýslufyrirmæli til að tryggja málsmeðferð við vottun, samþykki og sannprófun í því skyni að tryggja sannleiksgildi 

upplýsinganna sem eru gefnar í merkingu og kynningu á víni án verndaðrar upprunatáknunar eða verndaðrar 

  

(9) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/560 frá 15. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til að planta vínvið (Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 1). 
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landfræðilegrar merkingar. Til að tryggja vernd neytenda og réttar upplýsingar til þeirra og jafna meðferð rekstraraðila 

ætti að mæla fyrir um reglur varðandi verklag og tæknilegar viðmiðanir sem gilda um stjórnsýslulega vottun, samþykki 

og sannprófun vínafurða án verndaðrar upprunatáknunar eða verndaðrar, landfræðilegrar merkingar sem ætlunin er að 

setja á markað. Einnig ætti að mæla fyrir um reglur að því er varðar kostnaðinn sem leiðir af stjórnsýslulegri vottun og 

skilyrðin fyrir því að rekstraraðilunum sé heimilt að útbúa vottorð fyrir afurðir sínar undir eftirliti lögbærra yfirvalda 

sem eru tilnefnd í samræmi við 146. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

10) Samkvæmt 2. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 eiga einstaklingar eða lögaðilar, sem hafa vínafurðir undir 

höndum, að halda innfærslu- og útfærsluskrá fyrir þessar afurðir. Til að tryggja rekjanleika vínafurðanna og til að gera 

aðildarríkjum kleift að sannprófa uppruna þeirra og einkenni eða að farið sé að tilskildum ákvæðum um leyfilegar 

vínfræðilegar vinnsluaðferðir eða stöðlum um öryggi matvæla er nauðsynlegt að setja fram reglur varðandi afurðir sem 

skal færa inn í skrána og upplýsingar varðandi þessar afurðir. Af sömu ástæðum þarf einnig að mæla fyrir um reglur um 

upplýsingar varðandi þá vinnslu sem fer fram á þessum afurðum. 

11) Sérstök hætta er á svikum þegar notuð eru efni við vínfræðilegar vinnsluaðferðir, einkum auðgun, sýringu og sætun. Því 

ætti að halda skrár og ítarlegar upplýsingar varðandi þessar aðferðir og efni til að gera lögbærum yfirvöldum kleift að 

hafa eftirlit með flutningi þeirra og notkun í öllu vínframleiðsluferlinu. 

12) Þar eð öðrum afurðum er bætt í freyðivín og líkjörvín í framleiðsluferlinu ætti að leggja fram viðbótarupplýsingar til 

viðbótar við skrárnar sem haldnar eru fyrir vín sem freyðir ekki. 

13) Til að tryggja samræmda beitingu og jafna meðferð rekstraraðila ætti að tilgreina þær kröfur sem gilda um að halda 

innfærslu- og útfærsluskrá og aðlaga þær að tegund vinnslu og afurðum. Í þessu skyni ætti að mæla fyrir um ráðstafanir 

í þessari reglugerð, að því er varðar samsetningu skrárinnar, fresti til að færa upplýsingar í skrána og lokun skrárinnar, 

sem og ráðstafanir varðandi viðunandi hlutfall sem tapast má vegna uppgufunar úr afurðum eða annarra breytinga á 

magni afurðanna. 

14) Til að greiða fyrir stjórnun og vöktun markaðsaðgerða ætti að mæla fyrir um tímamörk til að leggja fram framleiðslu-, 

birgða og uppskeruyfirlýsingar. Þar eð uppskera fer fram á mismunandi tímum í mismunandi aðildarríkjum ættu frestir, 

sem framleiðendur fá til að leggja fram yfirlýsingar, að dreifast yfir viðeigandi tímabil. 

15) Til að auðvelda skýrslugjöf ættu aðildarríkin að upplýsa rekstraraðilana um það á hvaða formi og með hvaða hætti þeir 

eigi að leggja fram upplýsingarnar sem eiga að koma fram í yfirlýsingunum um framleiðslu, birgðir, uppskeru og 

meðhöndlun eða setningu á markað. 

16) Í VII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 um eftirlit, lögbær yfirvöld, samskiptastofnanir og gagnkvæma 

aðstoð er kveðið á um þann möguleika að samskiptastofnun aðildarríkis geti farið þess á leit að samskiptastofnun annars 

aðildarríkis taki sýni úr víni, þrúgumusti eða öðrum fljótandi vínafurðum í eftirlitsskyni. Í þessari reglugerð ætti að 

mæla fyrir um reglur sem gilda um söfnun, meðhöndlun, geymslu og greiningu á sýnum sem tekin eru og ákvarða á 

hvaða rannsóknarstofu greiningarnar skuli fara fram. 

17) Í samræmi við 39. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 skal hafa umsjón með og uppfæra greiningargagnagrunn 

fyrir samsætugögn á vettvangi Sambandsins. Til að auðvelda túlkun á niðurstöðum, sem fást úr samsætugreiningum sem 

framkvæmdar eru í til þess búnum rannsóknarstofum Sambandsins, og til að tryggja að niðurstöðurnar, sem fást hjá 

slíkum rannsóknarstofum, séu sambærilegar ætti að semja samræmdar reglur um söfnun sýna úr þrúgum og 

vínframleiðslu úr þeim. Til að tryggja gæði og sambærileika greiningargagnanna ætti enn fremur að nota kerfi 

viðurkenndra gæðastaðla á þeim rannsóknarstofum sem aðildarríkin tilnefna til að framkvæma samsætugreininguna á 

sýnunum fyrir gagnagrunninn. 

18) Samsætugreining á vínafurðum og túlkun á niðurstöðum hennar er vandasamt ferli. Greiningargagnagrunnurinn ætti að 

hjálpa til við að samræma túlkunina á niðurstöðunum sem tilnefndar rannsóknarstofur aðildarríkjanna fá með notkun 

greiningaraðferðanna. Til að ná fram samræmdri túlkun á slíkum greiningarniðurstöðum ætti greiningargagnagrunnurinn 

að vera aðgengilegur, að fenginni beiðni, fyrir þær tilnefndu rannsóknarstofur sem tilkynna gögnin með því að nota 

aðferðirnar við samsætugreininguna og fyrir þau lögbæru yfirvöld sem aðildarríkin tilnefna til að tryggja að farið sé að 

reglum Sambandsins í víngeiranum en virða jafnframt vernd persónuupplýsinga og tilganginn með stofnun 

gagnagrunnsins.  
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19) Í 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1306/2013 er kveðið á um nauðsyn þess að mæla fyrir um ákvæði um vettvangseftirlit 

með framkvæmd fyrirkomulagsins við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið sem aðildarríkin skulu framkvæma. Þörf er á 

almennum reglum um eftirlit til að skýra nánar að skráin yfir vínekrur er mikilvægasta tækið til að sannreyna að farið sé 

eftir fyrirkomulaginu. Slík ákvæði ættu að setja almennan ramma fyrir aðildarríkin til að þróa ítarlegri ákvæði á 

landsvísu til þess að komast hjá plöntunum, sem ekki hefur verið veitt leyfi fyrir, og til að tryggja að reglur 

fyrirkomulagsins við veitingu leyfa séu virtar, þ.m.t. að virða frestinn til að nota leyfin og til ruðnings ef gert er ráð fyrir 

endurplöntun sem og að framleiðendur virði þær skuldbindingar sínar að afla leyfa. 

20) Til að unnt sé að sannreyna að ráðstafanirnar sem aðildarríkin innleiða innan ramma landsbundnu stuðningsáætlananna, 

sem um getur í 4. þætti II. kafla I. bálks í II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, séu í samræmi við lög Sambandsins 

í víngeiranum ætti í þessari reglugerð að mæla fyrir um ákvæði varðandi eftirlit og í þessu skyni að kveða á um notkun 

skrárinnar yfir vínekrur sem um getur í 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. Einnig ætti að mæla fyrir um skilyrði 

fyrir sannprófun á upplýsingunum í skránni yfir vínekrur, þ.m.t. aðgengileiki uppfærðra upplýsinga til að vakta og 

staðfesta að reglunum sem kveðið er á um í víngeiranum, sem upplýsingarnar varða, sé fylgt. Í þessu skyni ætti að mæla 

fyrir um framkvæmd stjórnsýslueftirlits og árlegs vettvangseftirlits, sem varðar alla vínræktendur sem tilgreindir eru í 

skránni yfir vínekrur, og ákvarða um leið lágmarkshlutfall eftirlits á hverju ári og sameiginlegar reglur. 

21) Í samræmi við ákvæði 223. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 ætti að mæla fyrir um reglur um upplýsingar, sem 

fyrirtæki, aðildarríki og þriðju lönd skulu tilkynna um, aðferðir við tilkynninguna og fyrirkomulag við stjórnun þeirra 

upplýsinga sem skal tilkynna um. 

22) Til að stuðla að sendingu upplýsinga frá aðildarríkjunum til framkvæmdastjórnarinnar um alla viðkomandi þætti 

stjórnunar og eftirlits með fyrirkomulaginu við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið og til að gera það kleift að hafa 

tilhlýðilega vöktun á framkvæmd þess ætti að mæla fyrir um reglur varðandi innihald, snið, tímasetningu, tíðni og fresti 

fyrir árlegar tilkynningar að því er varðar þetta fyrirkomulag. 

23) Að því er varðar tilhlýðilega stjórnun víngeirans þykir rétt að kveða á um að allar tilkynningar frá aðildarríkjunum til 

framkvæmdastjórnarinnar, sem krafist er í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, framselda reglugerð (ESB) 

2018/273 og þessa reglugerð, skuli gerðar í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 

2017/1183 (10) og framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1185 (11) og ákvarða hversu lengi eigi 

að geyma fylgiskjöl, upplýsingar, skráningar og skrár. 

24) Reglur sem varða leyfi til plöntunar á vínvið, sem settar eru fram í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2015/561 (12), eru felldar inn í þessa reglugerð. Því ætti að fella framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/561 úr gildi. 

25) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um sameiginlegt 

markaðskerfi fyrir landbúnaðarafurðir. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

INNGANGSÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um reglur um beitingu reglugerða (ESB) nr. 1306/2013 og (ESB) nr. 1308/2013, eftir því sem 

við á, að því er varðar: 

a) fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, 

b) vottun,  

  

(10) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1183 frá 20. apríl 2017 um viðbætur við reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 1307/2013 og (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar miðlun á upplýsingum og skjölum til framkvæmdastjórnarinnar (Stjtíð. ESB 

L 171, 4.7.2017, bls. 100). 

(11) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2017/1185 frá 20. apríl 2017 um reglur um beitingu reglugerða Evrópuþingsins 

og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 og (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar miðlun á upplýsingum og skjölum til framkvæmdastjórnarinnar 

og um breytingu og niðurfellingu á nokkrum reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar (Stjtíð. ESB L 171, 4.7.2017, bls. 113). 

(12) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/561 frá 7. apríl 2015 um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til að planta vínvið (Stjtíð. ESB L 93, 9.4.2015, bls. 12). 
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c) innfærslu- og útfærsluskrána, 

d) lögboðnar yfirlýsingar, 

e) eftirlit og greiningargagnagrunn fyrir samsætugögn, 

f) tilkynningar. 

II. KAFLI 

FYRIRKOMULAG VIÐ VEITINGU LEYFA TIL PLÖNTUNAR Á VÍNVIÐ 

2. gr. 

Leyfi til plöntunar á vínvið 

1. Leyfi til plöntunar á vínvið, eins og kveðið er á um í III. kafla I. bálks í II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu 

veitt í samræmi við þessa reglugerð. 

2. Leyfi til plöntunar á vínvið, sem um getur í 1. mgr., eiga við um nýplöntun, endurplöntun og réttindi til plöntunar sem á að 

umbreyta. 

3. Leyfi fyrir nýplöntun, sem um getur í 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu veitt árlega. 

3. gr. 

Fyrri ákvarðanir varðandi svæði sem verða í boði fyrir nýplöntun 

1. Ef aðildarríki ákveða að takmarka heildarsvæði sem er í boði fyrir nýplöntun, sem á að úthluta með leyfum í samræmi við 

2. og 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu þau birta slíkar ákvarðanir og þær ástæður sem liggja að baki 

opinberlega eigi síðar en 1. mars á viðkomandi ári. 

2. Ef aðildarríki taka tillit til tilmæla frá fagfélögum eða hagsmunahópum framleiðenda, eins og um getur í 65. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu þessi tilmæli sett fram tímanlega til að hægt sé að athuga þau áður en hlutaðeigandi 

aðildarríki tekur ákvörðun um að takmarka heildarsvæðið, sem er í boði fyrir nýplöntun, sem um getur í 1. mgr. Tilmælin skulu 

einnig birt opinberlega. 

4. gr. 

Viðmiðanir við veitingu leyfa fyrir nýplöntun 

1. Ef aðildarríki ákveða að nota viðmiðanirnar fyrir veitingu leyfa fyrir nýplöntun, eins og mælt er fyrir um í 1. og 2. mgr. 

64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu slíkar ákvarðanir birtar opinberlega eigi síðar en 1. mars á viðkomandi ári. 

2. Ákvarðanirnar, sem um getur í 1. mgr., skulu varða: 

a) beitingu einnar eða fleiri viðmiðana sem tilgreindar eru í 64. gr. (annarri undirgrein 1. mgr.) reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013, þ.m.t. tilhlýðilegur rökstuðningur ef aðildarríki ákveða að beita ákvæðum 64. gr. (d-liðar 1. mgr.) þeirrar 

reglugerðar, sem og viðmiðununum sem settar eru í 4. gr. (1. mgr.) framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, 

b) fjölda hektara sem eru í boði fyrir veitingu leyfa á landsvísu: 

i. í réttu hlutfalli, 

ii. samkvæmt forgangsviðmiðununum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 sem og í  

3. mgr. 4. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273. 

3. Ef aðildarríki ætla að beita forgangsviðmiðununum, sem um getur í ii. lið b-liðar 2. mgr., skulu þau skilgreina hverri af 

þessum forgangsviðmiðunum verði beitt. Aðildarríkjunum er einnig heimilt að ákveða að þeim forgangsviðmiðunum sem verða 

fyrir valinu sé úthlutað mismiklu vægi. Slíkar ákvarðanir skulu gera aðildarríkjunum kleift að koma á forgangsröðun fyrir stakar 

umsóknir á landsvísu við veitingu á fjölda hektara skv. ii. lið b-liðar 2. mgr. á grundvelli þess hvort umsóknirnar uppfylli þær 

forgangsviðmiðanir sem valdar eru.  



3.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/461 

 

5. gr. 

Staðlaðar reglur um nýplöntun 

1. Ef aðildarríki birta ákvarðanirnar, sem um getur í 3. og 4. gr., ekki opinberlega eigi síðar en 1. mars á viðkomandi ári gilda 

eftirfarandi reglur við veitingu leyfa fyrir nýplöntun fyrir umrætt ár: 

a) tiltækileiki leyfa fyrir nýplöntun samsvarar 1% af því heildarsvæði þar sem vínvið hefur verið plantað á yfirráðasvæði 

þeirra, eins og tilgreint er í 1. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, og án annarra takmarkana, 

b) hlutfallsleg úthlutun á hekturum til allra hæfra umsækjenda, á grundvelli þess svæðis sem þeir hafa farið fram á leyfi fyrir, 

ef svæðin sem sótt er um eru stærri en þau sem eru í boði. 

2. Aðildarríki skulu tryggja að upplýsingar um reglur, sem gilda um veitingu leyfa á tilteknu ári skv. 1. mgr., séu birtar 

opinberlega. 

6. gr. 

Framlagning umsókna um nýplöntun 

1. Þegar ákvarðanirnar, sem um getur í 3. og 4. gr., eða upplýsingar um reglurnar sem gilda um veitingu leyfa á tilteknu ári, 

sem um getur í 2. mgr. 5. gr., eru birtar opinberlega og eigi síðar en 1. maí skulu aðildarríkin opna tímabil, sem er a.m.k. einn 

mánuður, fyrir framlagningu stakra umsókna. 

2. Í umsóknunum skal tilgreina tiltekna stærð og staðsetningu þess svæðis á búi umsækjanda sem óskað er eftir leyfi fyrir. 

Ef engar ákvarðanir hafa verið teknar, í samræmi við 3. og 4. gr., um takmarkanir eða um viðmiðanir sem á að beita geta 

aðildarríkin veitt umsækjendum undanþágu frá kröfunni um að tilgreina í umsókninni tiltekna staðsetningu svæðisins á búi 

umsækjandans sem óskað er eftir leyfi fyrir. Aðildarríkjunum er heimilt, þar sem við á vegna framkvæmdar fyrirkomulagsins 

við veitingu leyfa, að fara fram á viðbótarupplýsingar frá umsækjendum. 

3. Ef aðildarríki ákveða að nota tilteknar viðmiðanir við veitingu leyfa fyrir nýplöntun í samræmi við 4. gr. gilda eftirfarandi 

reglur: 

a) hæfisviðmiðunin sem um getur í c-lið 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og í 1. mgr. 4. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2018/273: í umsóknum skal tilgreina vínræktarafurðina eða -afurðirnar sem umsækjandinn ætlar sér að 

framleiða á svæðinu eða svæðunum þar sem nýplöntunin á að fara fram og hvort umsækjandinn ætlar sér að framleiða eina 

eða fleiri af eftirfarandi afurðum: 

i. vín með verndaða upprunatáknun (VUT), 

ii. vín með verndaða, landfræðilega merkingu (VLM), 

iii. vín án landfræðilegrar merkingar, þ.m.t. með vínþrúguyrkismerkingu, 

b) forgangsviðmiðunin sem um getur í e-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013: umsóknir skulu innihalda 

upplýsingar sem eru efnahagslegs eðlis og sýna fram á efnahagslega sjálfbærni viðkomandi verkefnis sem byggist á einni 

eða fleiri af eftirfarandi stöðluðum aðferðum við fjárhagslega greiningu fyrir fjárfestingarverkefni í landbúnaði sem getið er 

í E-hluta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273, 

c) forgangsviðmiðunin sem um getur í f-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013: umsóknir skulu innihalda 

upplýsingar sem eru efnahagslegs eðlis og sýna fram á möguleikann á aukinni samkeppnishæfni sem byggist á sjónar-

miðunum sem mælt er fyrir um í F-hluta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273, 

d) forgangsviðmiðunin sem um getur í g-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013: umsóknir skulu innihalda 

upplýsingar sem sýna fram á möguleikann á að geta bætt afurðir með landfræðilegum merkingum sem byggist á einu þeirra 

skilyrða sem mælt er fyrir um í G-hluta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273, 

e) forgangsviðmiðunin sem um getur í h-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1308/2013: umsóknir skulu innihalda 

upplýsingar sem sýna að stærð bús umsækjandans, þegar umsóknin er lögð fram, er í samræmi við þau mörk sem 

aðildarríkin skulu setja á grundvelli ákvæðanna sem mælt er fyrir um í H-hluta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2018/273, 

f) ef aðildarríki fara fram á að umsækjendur taki á sig skuldbindingarnar, sem um getur í A- og B-hluta I. viðauka og A-, B-, 

D-, E-, F- og G-hluta og II. lið I. hluta II. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273, í tengslum við viðkomandi 

viðmiðanir skulu umsóknirnar innihalda þessar skuldbindingar. 

Ef aðildarríki geta safnað með beinum hætti einhverjum af þeim atriðum sem getið er í a- til f-lið fyrstu undirgreinar er þeim 

heimilt að veita umsækjendum undanþágu frá því að tilgreina þau atriði í umsóknunum.  
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4. Eftir að frestur til framlagningar, sem um getur í 1. mgr., er runninn út skulu aðildarríkin upplýsa umsækjendur, sem 

teljast ekki hæfir, um að umsóknir þeirra teljist ekki tækar samkvæmt ákvörðuninni um hæfisviðmiðunina sem aðildarríkin hafa 

samþykkt í samræmi við 4. gr. Slíkar umsóknir skulu undanskildar frá síðari þrepum málsmeðferðarinnar. 

7. gr. 

Veiting leyfa fyrir nýplöntun 

1. Ef heildarsvæði, sem fellur undir tækar umsóknir sem lagðar hafa verið fram, er ekki stærra en svæðið eða svæðin sem eru 

í boði í samræmi við 1. mgr. 3. gr. skulu aðildarríkin veita leyfi fyrir öllu því svæði sem framleiðendurnir sóttu um leyfi fyrir. 

2. Ef heildarsvæði, sem fellur undir tækar umsóknir sem lagðar hafa verið fram, er stærra en svæðið eða svæðin sem eru í 

boði í samræmi við 1. mgr. 3. gr. skulu aðildarríkin nota valferlið sem mælt er fyrir um í I. viðauka. 

Eigi síðar en 1. ágúst skulu aðildarríkin veita völdum umsækjendum leyfi samkvæmt útkomunni úr valferlinu sem um getur í 

fyrstu undirgrein. Ef ekki hefur verið unnt að uppfylla tækar umsóknir að öllu leyti skulu umsækjendur upplýstir um ástæðurnar 

fyrir slíkri ákvörðun. 

3. Ef leyfið sem er veitt svarar til minna en 50% af því svæði sem óskað var eftir í viðkomandi umsókn er umsækjanda 

heimilt að hafna slíku leyfi innan mánaðar eftir þann dag sem leyfið var veitt. 

Í tilvikinu, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal umsækjandinn ekki sæta stjórnsýsluviðurlögunum sem um getur í 3. mgr.  

62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. Aðildarríkjunum er heimilt að ákveða að samsvarandi fjöldi hektara verði í boði á 

sama ári, eigi síðar en 1. október, að því er varðar leyfi sem á að veita umsækjendum sem fengu einungis úthlutað hluta af því 

svæði sem þeir fóru fram á, í samræmi við útkomuna úr valferlinu, sem um getur í 2. mgr., og sem höfnuðu ekki samsvarandi 

leyfum. Aðildarríkjunum er einnig heimilt að ákveða að hafa þessa hektara í boði á næsta ári, til viðbótar við 1% af því 

heildarsvæði þar sem vínvið hefur verið plantað eins og kveðið er á um í 1. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

8. gr. 

Takmarkanir á veitingu leyfa til endurplöntunar 

1. Ef aðildarríki ákveða að takmarka veitingu leyfa til endurplöntunar á svæðum þar sem framleiða má vín með VUT eða 

VLM, í samræmi við 3. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og 6. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, skulu 

þau gera slíkar ákvarðanir opinberar eigi síðar en 1. mars. 

Fagfélög eða hagsmunahópar framleiðenda, sem um getur í 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skulu setja tilmælin, sem 

aðildarríkin skulu taka tillit til skv. 3. mgr. 66. gr., tímanlega fram til að unnt sé að athuga þau áður en ákvörðunin, sem um 

getur í fyrstu undirgrein, er tekin. Hlutaðeigandi aðildarríki skulu birta þessi tilmæli opinberlega. 

2. Ákvarðanirnar sem um getur í 1. mgr. skulu gilda í eitt ár frá þeim degi sem þær voru birtar opinberlega. 

Ef tilmæli frá fagfélagi eða hagsmunahópi framleiðenda eru gerð fyrir lengra tímabil en eitt ár en ekki meira en þrjú ár, eins og 

kveðið er á um í annarri undirgrein 65. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, geta slíkar ákvarðanir einnig verið í gildi í allt að 

þrjú ár. 

Ef slík fagfélög eða hagsmunahópar framleiðenda leggja viðkomandi tilmæli ekki fram tímanlega til að unnt sé að athuga þau, 

eins og kveðið er á um í 1. mgr., eða ef aðildarríkin birta viðkomandi ákvarðanir ekki opinberlega eigi síðar en 1. mars skulu 

aðildarríkin leyfa endurplöntunina sjálfvirkt eins og kveðið er á um í 9. gr. 

9. gr. 

Ferli við veitingu leyfa til endurplöntunar 

1. Heimilt er að leggja umsóknir um leyfi til endurplöntunar, sem um getur í 1. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013, fram hvenær sem er á sama vínári og ruðningin fer fram. Aðildarríkjunum er þó heimilt að ákveða að leggja 

megi fram umsóknir um leyfi til endurplöntunar til loka annars vínársins á eftir því ári þegar ruðningin fór fram. Ef þessi 

tímamörk eru ekki virt skulu aðildarríkin ekki veita leyfi til endurplöntunar.  
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Í umsóknunum skal tilgreina tiltekna stærð og staðsetningu svæðis eða svæða sem hafa verið rudd og svæðis eða svæða þar sem 

endurplöntun á að fara fram á búi sama umsækjanda sem leyfið er veitt fyrir. Ef engar takmarkanir eru ákveðnar í samræmi við 

8. gr. og umsækjandinn hefur ekki tekið á sig neinar af skuldbindingunum, sem um getur í b-lið 2. liðar A-hluta og b-lið 2. liðar 

B-hluta I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273 og í 4. lið B-hluta og D-hluta II. viðauka við þá framseldu 

reglugerð, er aðildarríkjunum heimilt að veita umsækjendum undanþágu frá þeirri kröfu að tilgreina í umsókninni tiltekna 

staðsetningu svæðisins eða svæðanna, sem leyfið er veitt fyrir, þar sem endurplöntunin á að fara fram. Aðildarríkjunum er 

heimilt, þar sem við á vegna framkvæmdar fyrirkomulagsins við veitingu leyfa, að fara fram á viðbótarupplýsingar frá 

umsækjendum. 

Aðildarríkin skulu veita leyfin sjálfvirkt innan þriggja mánaða frá framlagningu umsóknanna. Aðildarríkjunum er þó heimilt að 

ákveða að beita tímamörkunum, sem um getur í 6. og 7. gr., varðandi framlagningu umsókna og veitingu leyfa til 

endurplöntunar, eftir því sem við á. 

2. Ef svæðið þar sem endurplöntunin á að fara fram samsvarar svæðinu sem var rutt eða ef engar takmarkanir hafa verið 

ákveðnar í samræmi við 1. mgr. 8. gr. er heimilt að beita einfölduðu ferli á landsvísu eða fyrir tiltekin svæði innan 

yfirráðasvæðis aðildarríkisins. Í slíku tilviki er heimilt að líta svo á að leyfi til endurplöntunar hafi verið veitt á þeim degi sem 

svæðið var rutt. Í þessu skyni skal viðkomandi framleiðandi leggja fram eftirátilkynningu, sem gildir sem umsókn um leyfi, eigi 

síðar en í lok vínársins þegar ruðningin fór fram. 

3. Heimilt er að leggja umsóknir um leyfi til endurplöntunar, sem um getur í 2. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013, fram hvenær sem er á árinu. 

Í umsóknunum skal tilgreina tiltekna stærð og staðsetningu svæðis eða svæða sem skal ryðja og svæðis eða svæða þar sem 

endurplöntun á að fara fram á búi sama umsækjanda sem leyfið er veitt fyrir. Umsóknirnar skulu einnig innihalda þá 

skuldbindingu að ryðja svæði þar sem vínvið er plantað eigi síðar en í lok fjórða ársins frá þeim degi þegar nýja vínviðnum var 

plantað. Aðildarríkjunum er heimilt, þar sem við á vegna framkvæmdar fyrirkomulagsins við veitingu leyfa, að fara fram á 

viðbótarupplýsingar frá umsækjendum. 

Aðildarríkin skulu veita leyfin sjálfvirkt innan þriggja mánaða frá framlagningu umsóknarinnar. Aðildarríkjunum er þó heimilt 

að ákveða að beita tímamörkunum, sem um getur í 6. og 7. gr., varðandi framlagningu umsókna og veitingu leyfa til 

endurplöntunar, eftir því sem við á. 

10. gr. 

Ferli við veitingu leyfa samkvæmt umbreytingarákvæðunum 

1. Ef aðildarríkin hafa ákveðið, í samræmi við aðra undirgrein 1. mgr. 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, að 

framlengja frestinn til að leggja fram beiðni um að umbreyta réttindum til plöntunar í leyfi fram yfir 31. desember 2015 og hafa 

birt þá ákvörðun opinberlega eigi síðar en 14. september 2015 er framleiðandanum heimilt að leggja fram beiðnir um 

umbreytingu hvenær sem er fram að lokum frestsins sem aðildarríkin hafa fastsett í viðkomandi ákvörðun. 

Í umsóknunum skal tilgreina tiltekna stærð og staðsetningu svæðisins á búi umsækjandans sem leyfið er veitt fyrir. Aðildarríki 

geta veitt umsækjendum undanþágu frá þeirri kröfu að tilgreina í umsókninni tiltekna staðsetningu svæðisins á búi umsækjan-

dans sem óskað er eftir leyfi fyrir. Aðildarríkjunum er heimilt, þar sem við á vegna framkvæmdar fyrirkomulagsins við veitingu 

leyfa, að fara fram á viðbótarupplýsingar frá umsækjendum. 

2. Aðildarríkin skulu veita leyfin sjálfvirkt eftir sannprófun á því að réttindi til plöntunar, sem sótt er um umbreytingu á í 

samræmi við 1. mgr., séu enn í gildi. Tímabilið frá framlagningu á beiðninni um umbreytingu að veitingu leyfisins skal ekki 

vera lengra en þrír mánuðir. 

11. gr. 

Breyting á tilteknu svæði sem leyfið er veitt fyrir 

Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum er aðildarríkjunum heimilt að ákveða, að beiðni umsækjandans, að heimilt sé að planta 

vínvið á öðru svæði búsins en því tiltekna svæði sem leyfið hefur verið veitt fyrir að því tilskildu að nýja svæðið sé jafnstórt í 

hekturum og að leyfið sé enn í gildi í samræmi við 3. mgr. 62. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

Fyrsta málsgrein gildir ekki ef leyfin voru veitt á grundvelli þess að farið væri að sértækum hæfis- eða forgangsviðmiðunum, 

sem tengjast staðsetningunni sem er tilgreind í umsókninni, og í beiðninni um breytinguna er tilgreint nýtt tiltekið svæði utan 

þeirrar staðsetningar.  
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III. KAFLI 

VOTTUN VÍNAFURÐA 

12. gr. 

Málsmeðferð og tæknilegar viðmiðanir sem gilda um vottun 

1. Við málsmeðferð við vottun, samþykki og sannprófun á vínum, sem er ekki með VUT eða VLM skv. a-lið 2. mgr. 120. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, skal gera kröfu um stjórnsýslulegar sannanir fyrir því að upplýsingarnar um vínþrúguyrkið 

eða -yrkin og árganginn, sem tilgreindar eru á merkimiða viðkomandi vína eða settar fram í kynningu á því, séu réttar. 

Þar að auki geta aðildarríki ákveðið eftirfarandi: 

a) að framkvæmd verði skynmatsprófun, sem varðar lykt og bragð, á nafnlausum sýnum úr víni í því skyni að sannprófa að 

grundvallareinkenni vínsins séu til komin vegna vínþrúguyrkisins eða -yrkjanna sem notuð eru, 

b) að framkvæmd verði greiningarprófun þegar um er að ræða vín sem er framleitt úr aðeins einu vínþrúguyrki. 

Málsmeðferðin skal fara fram í aðildarríkinu þar sem vínið er framleitt. Ef um er að ræða blöndur vína frá mismunandi 

aðildarríkjum, eins og um getur í c-lið 2. mgr. 120. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, er hvaða hlutaðeigandi aðildarríki sem 

er heimilt að annast vottunina. 

2. Vottunin skal fara fram með slembiathugunum og athugunum á grundvelli áhættu, í samræmi við 36. og 37. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 og VI. kafla þessarar reglugerðar. 

Rekstraraðilar sem gangast undir vottun skulu bera kostnaðinn af henni nema ef aðildarríki ákveða annað. 

3. Rekstraraðilar sem taka þátt í að setja vínafurðir, sem þeir framleiða, vinna eða átappa, á markað skulu viðurkenndir og fá 

leyfi frá lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna til að votta uppruna eða upprunastað, einkenni, árgang eða vínþrúguyrki, í 

samræmi við 11. og 12. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, undir eftirliti lögbærra yfirvalda sem eru tilnefnd í 

samræmi við 146. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

IV. KAFLI 

INNFÆRSLU- OG ÚTFÆRSLUSKRÁ 

13. gr. 

Umfang og snið skrárinnar 

1. Rekstraraðilar sem krafist er að haldi innfærslu- og útfærsluskrá, sem í þessum kafla nefnist „skráin“, skulu skrá: 

a) inn- og útfærslu hverrar framleiðslulotu vínafurða, sem um getur í 2. mgr. 147. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, til eða 

frá athafnasvæði þeirra, 

b) flokk afurðar, eins og tilgreint er í 14. gr., 

c) aðgerðirnar, sem eru tilgreindar í 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, ef þær eru framkvæmdar á athafnasvæði 

þeirra. 

Að því er varðar hverja færslu í skrána verða rekstraraðilarnir, sem um getur í fyrstu undirgrein, að geta lagt fram eitt af 

fylgiskjölunum, sem um getur í 10. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, eða annað viðskiptaskjal sem fylgir 

viðkomandi sendingu. 

2. Skráin skal vera í formi eins af eftirfarandi: 

a) með föstum síðufjölda í hlaupandi númeraröð, 

b) rafræn skráning sem lögð er fram í samræmi við nákvæmar reglur sem lögbær yfirvöld mæla fyrir um, 

c) viðeigandi nútímabókhaldskerfi, sem lögbær yfirvöld samþykkja, 

d) safn fylgiskjala þar sem fram kemur dagsetningin þegar skjölin voru gerð eða söluaðilar tóku við þeim. 

Aðildarríkjunum er þó heimilt að kveða á um að skráin, sem framleiðendur halda, megi verið í formi athugasemda á bakhlið 

framleiðslu-, birgða- eða uppskeruyfirlýsinganna sem kveðið er á um í VI. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273.  



3.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/465 

 

14. gr. 

Afurðir sem færa skal í skrána 

1. Að því er varðar afurðir sem færa skal í skrána skal halda aðskilið bókhald fyrir: 

a) hvern flokk sem er skráður í II. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, með því að aðgreina: 

i. allt vín með VUT og afurðir sem ætlaðar eru til framleiðslu á slíku víni, 

ii. allt vín með VLM og afurðir sem ætlaðar eru til framleiðslu á slíku víni, 

iii. allt vín, sem fellur hvorki undir VUT né VLM, framleitt úr einu vínþrúguyrki, og afurðirnar sem ætlaðar eru til 

framleiðslu á slíku víni, með tilvísun í flokkunina á vínþrúguyrkinu sem aðildarríkið samþykkti skv. 81. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og með upplýsingum um árganginn, 

iv. allt vín, sem fellur hvorki undir VUT né VLM, framleitt úr tveimur eða fleiri vínþrúguyrkjum og afurðirnar sem 

ætlaðar eru til framleiðslu á slíku víni með upplýsingum um árganginn, 

v. allar afurðir, sem eru ekki í samræmi við vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir sem kveðið er á um í 80. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 eða í reglugerð (EB) nr. 606/2009, sem verður að eyða í samræmi við 10. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 606/2009, 

b) sérhverja eftirfarandi afurð, sem höfð eru undir höndum, hver sem tilgangurinn er: 

i. súkrósi, 

ii. þrúgumustsþykkni, 

iii. hreinsað þrúgumustsþykkni, 

iv. afurðir sem eru notaðar til sýringar, 

v. afurðir sem eru notaðar til afsýringar, 

vi. brenndir drykkir eimaðir úr víni, 

vii. sérhverja aukaafurð vínafurða, sem skal ráðstafa í samræmi við D-þátt II. hluta VIII. viðauka við reglugerð (ESB)  

nr. 1308/2013 og 14. gr. a og 14. gr. b í reglugerð (EB) nr. 606/2009, með upplýsingum um hvort um er að ræða 

afhendingu til eimingar, edikframleiðslu eða tiltekinnar notkunar sem felur ekki í sér vínframleiðslu. 

2. Þrátt fyrir a-lið 1. mgr. er heimilt að færa mismunandi vín með VUT eða VLM, sem eru sett í ílát sem taka ekki meira en 

60 lítra og eru merkt í samræmi við löggjöf Sambandsins, sem eru fengin frá þriðju aðilum og geymd, með sölu í huga, í sama 

bókhald að því tilskildu að inn- og útfærsla á hverju víni með VUT eða VLM sé færð sérstaklega. 

3. Ef leyfi fyrir notkun á VUT eða VLM tapast skal færa slíkt í skrána. Viðkomandi afurðir skulu fluttar yfir í bókhald yfir 

vín án VUT eða VLM. 

15. gr. 

Upplýsingar um vínafurðir sem eiga að koma fram í skránni 

1. Að því er varðar hverja inn- eða útfærslu afurða, sem um getur í a-lið 1.mgr. 14. gr., skulu eftirfarandi upplýsingar koma 

fram í skránni: 

a) lotunúmer afurðarinnar [ef slíks númers er] krafist samkvæmt lögum Sambandsins eða landslögum, 

b) dagsetning aðgerðar, 

c) magn sem var fært inn eða út, 

d) viðkomandi afurð, lýst í samræmi við viðkomandi lög Sambandsins eða landslög, 

e) tilvísun í fylgiskjal eða vottorð sem fylgir eða fylgdi viðkomandi sendingu, í samræmi við 10., 11. og 20. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2018/273, að undanskildum þeim tilvikum sem um getur í 9. gr. þeirrar reglugerðar. 

2. Að því er varðar vín, sem um getur í 1. til 9. lið, 15. og 16. lið í II. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, 

skal innfærslan í skrána, sem rekstraraðilarnir halda, innihalda valkvæðu upplýsingarnar sem settar eru fram í 120. gr. þeirrar 

reglugerðar, að því tilskildu að þær komi fram á merkingunum eða að fyrirhugað sé að þær komi fram á merkingunum.  
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3. Í skránni skal auðkenna ílát fyrir geymslu á vínunum, sem um getur í 2. mgr., og tilgreina nafnrúmmál þeirra. Einnig skal 

setja viðeigandi upplýsingar, sem aðildarríkin gera kröfu um, á ílátin til að lögbær yfirvöld geti sanngreint innihald þeirra með 

því að nota skrána. 

Þegar um er að ræða ílát sem rúma 600 lítra eða minna, fyllt með sömu afurð og geymd saman innan sömu framleiðslueiningar, 

má þó merkja framleiðslueininguna í heild frekar en stök ílát, að því tilskildu að hún sé greinilega aðgreind frá öðrum einingum. 

4. Ef um er að ræða fyrri sendingar á afurð skal færa í skrána tilvísun til þess skjals sem fylgdi afurðinni við fyrri flutning. 

16. gr. 

Upplýsingar varðandi aðgerðir sem eiga að koma fram í skránni 

1. Að því er varðar sérhverja aðgerð, sem tilgreind eru í 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/2013, skal skráin 

innihalda: 

a) aðgerðirnar sem eru framkvæmdar, 

b) ef um er að ræða aðgerðirnar sem um getur í a-, b- og c-lið 2. mgr. 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273: 

i. dagsetning aðgerðar, 

ii. eðli og magn þeirra afurða sem voru notaðar, 

iii. magn afurðar sem fæst með aðgerðinni, þ.m.t. alkóhól sem er framleitt með leiðréttingu á alkóhólinnihaldi víns og 

magn sykurs í sykurlausninni sem er fjarlægð úr upphaflega mustinu, 

iv. magn afurðar sem er notuð til að auka alkóhólstyrkleika, sýringar og afsýringar og sætunar. 

v. lýsing á afurðunum fyrir og eftir aðgerðina, í samræmi við viðkomandi lög Sambandsins eða landslög, 

c) merkingar á ílátum sem afurðirnar, sem færðar voru í skrána, voru geymdar í fyrir og eru geymdar í eftir aðgerðina, 

d) ef um er að ræða átöppun: fjölda íláta sem tappað var á og innihald þeirra, 

e) ef um er að ræða átöppun samkvæmt samningi: nafn og heimilisfang átappara. 

2. Ef afurð skiptir um flokk án þess að hún hafi gengist undir eina þeirra aðgerða sem um getur í 29. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2018/273, einkum ef um er að ræða gerjun þrúgumusts, skal færa í skrána magn og tegund afurðar sem var 

framleidd eftir breytinguna. 

17. gr. 

Upplýsingar varðandi freyðivín og líkjörvín sem eiga að koma fram í skránni 

1. Að því er varðar framleiðslu freyðivíns skal koma fram í skránum fyrir hverja vínlögun (cuvée) sem er tilreidd: 

a) tilreiðsludagur, 

b) átöppunardagsetning fyrir alla flokka gæðafreyðivíns, 

c) magn vínlögunarinnar og lýsing, magn og raunverulegur og mögulegur alkóhólstyrkleiki hvers efnisþáttar hennar, 

d) hversu mikið var notað af tirage-líkjör, 

e) hversu mikið var notað af expedition-líkjör til að koma sætun af stað, 

f) fjöldi íláta sem fékkst, og skal tilgreina þar sem við á tegund freyðivíns og skal í heitinu vísa til magns sykurleifa ef heitið 

kemur fram á merkimiðanum.  
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2. Að því er varðar framleiðslu líkjörvíns skal koma fram í skránum fyrir hverja framleiðslulotu sem verið er að tilreiða: 

a) hvenær afurðum, sem skráðar eru í e- og f -lið 3. liðar II. hluta VII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013, var bætt 

við, 

b) tegund og magn afurðar sem bætt var við. 

18. gr. 

Upplýsingar um tilteknar afurðir sem eiga að koma fram í skránni 

1. Aðskilda bókhaldið fyrir afurðirnar, sem um getur í b-lið 1. mgr. 14. gr., skal sýna fyrir hverja afurð: 

a) ef um er að ræða innfærslur: 

i. nafn og heimilisfang birgis, þar sem vísað er til skjalsins sem fylgdi við flutning á afurðinni, eftir því sem við á, 

ii. það magn sem um ræðir, 

iii. dagsetning innfærslu, 

b) ef um er að ræða útfærslur: 

i. það magn sem um ræðir, 

ii. notkunardagur eða útfærsludagur, 

iii. nafn og heimilisfang viðtakanda, eftir því sem við á. 

2. Að því er varðar aukaafurðir eða vínafurðir sem skal draga til baka, í samræmi við 2. mgr. 14. gr. a og 14. gr. b í reglugerð 

(EB) nr. 606/2009, skal magnið sem skal færa í skrána vera það sem viðkomandi rekstraraðilar áætla í samræmi við 14. gr. a í 

þeirri reglugerð. 

19. gr. 

Tap og einkaneysla eða neysla innan fjölskyldu 

1. Aðildarríkin skulu ákveða viðunandi hámarkshlutfall sem tapast má vegna uppgufunar við geymslu, vegna aðgerða við 

vinnslu eða annars sem veldur því að breyting verður á flokkun afurðarinnar. 

2. Sá sem heldur skrárnar skal gefa lögbæru yfirvaldi á viðkomandi yfirráðasvæði skriflega skýrslu um tap, innan þeirra 

tímamarka sem aðildarríkin mæla fyrir um þegar raunverulegt tap fer yfir:  

a) vikmörkin, sem um getur í d-lið í lið 2.1 í B-hluta V. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273, í flutningi og 

b) hámarkshlutfallið sem aðildarríkin ákveða, í þeim tilvikum sem um getur í fyrstu málsgrein. 

Lögbæra yfirvaldið, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að rannsaka tapið. 

3. Aðildarríkin skulu tilgreina með hvaða hætti skuli færa upplýsingar í skrárnar sem varða: 

a) einkaneyslu framleiðanda og fjölskyldu hans, 

b) breytingar á rúmmáli afurðarinnar, sem verða vegna óhapps. 

20. gr. 

Frestir til að færa upplýsingar í skrána 

1. Upplýsingarnar, sem um getur í 14. gr. (a-lið 1. mgr.), 15. gr. og 19. gr., skal færa í skrána: 

a) ef um er að ræða innfærslur: eigi síðar en næsta virka dag eftir móttöku, og 

b) ef um er að ræða tap, einkaneyslu og neyslu innan fjölskyldu eða útfærslur: eigi síðar en þriðja virka dag eftir staðfestingu, 

neyslu eða sendingu. 

2. Upplýsingarnar, sem um getur í 29. gr. (1. og 2. mgr.) framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 og 16. gr. og 17. gr. 

þessarar reglugerðar, skal færa í skrána: 

a) eigi síðar en næsta virka dag eftir aðgerð, og 

b) ef um er að ræða auðgun: sama dag.  
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3. Upplýsingarnar, sem um getur í b-lið 1. mgr. 14. gr. og 18. gr. þessarar reglugerðar, skal færa í skrána: 

a) ef um er að ræða inn- og útfærslur: eigi síðar en næsta virka dag eftir móttöku eða sendingu, og 

b) ef um er að ræða notkun: á notkunardegi. 

4. Þó geta aðildarríkin heimilað rýmri fresti, að hámarki 30 daga, einkum ef notaðar eru skrár á tölvutæku formi, að því 

tilskildu að samt sé unnt að hafa eftirlit með innfærslum, útfærslum og aðgerðum, sem um getur í 1. og 2. mgr. 29. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, hvenær sem er á grundvelli annarra fylgiskjala og að lögbær yfirvöld telji skjölin 

áreiðanleg. 

Að því er varðar auðgunaraðgerðir, sem um getur í b-lið 2. mgr. 29. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, geta 

aðildarríki krafist þess að þær séu færðar í skrána áður en auðgunaraðgerðin er framkvæmd. 

5. Þrátt fyrir ákvæði 1., 2. og 3. mgr. má færa útfærslur sömu afurðar í skrána sem eina mánaðarlega heildarupphæð ef 

afurðin er einungis sett í ílát með nafnrúmmáli að hámarki 10 lítra, sem lokuð eru með einnota lokunarbúnaði, eins og um getur 

í i. lið e-liðar 1. mgr. 9. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273. 

21. gr. 

Lokun skrárinnar 

Skránni skal lokað með árlegum efnahagsreikningi sem er gerður einu sinni á ári, á degi sem aðildarríkin ákvarða. Gera skal 

skrá yfir birgðir í tengslum við árlega efnahagsreikninginn. Fyrirliggjandi birgðir skulu fluttar til næsta árlega tímabils. Þær 

skulu færðar sem innfærsla í skrána með dagsetningu eftir árlega efnahagsreikninginn. Ef fram kemur misræmi í árlega 

efnahagsreikningnum á milli birgða í efnahagsreikningnum og fyrirliggjandi birgða skal gera athugasemd um það í lokuðu 

skránum. 

V. KAFLI 

YFIRLÝSINGAR 

22. gr. 

Framleiðsluyfirlýsingar 

1. Framleiðendur skulu leggja fram framleiðsluyfirlýsinguna, sem um getur í 31. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2018/273, að því er varðar framleiðsluna á yfirstandandi vínári, eigi síðar en 15. janúar ár hvert. Aðildarríkjunum er heimilt að 

ákveða fyrri dagsetningu eða, að því er varðar uppskeru sem fer seint fram og tiltekna vínframleiðslu, dagsetningu sem er eigi 

síðar en 1. mars. 

2. Framleiðsluyfirlýsingin, sem um getur í 1. mgr., skal a.m.k. innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a) deili á framleiðandanum, 

b) staðurinn þar sem afurðirnar eru geymdar, 

c) afurðaflokkurinn sem er notaður fyrir vínframleiðsluna: þrúgur, þrúgumust (þykkni, hreinsað þykkni eða hlutgerjað) eða ný 

vín sem eru enn í gerjun, 

d) nafn og heimilisfang birgja, 

e) svæðin þar sem vínvið hefur verið plantað til framleiðslu, þ.m.t. í tilraunaskyni, sem þrúgurnar eru upprunnar á, gefin upp í 

hekturum og með tilvísun til staðsetningar vínekruspildunnar, 

f) magn vínafurðanna, gefið upp í hektólítrum eða 100 kg, sem hefur fengist frá upphafi vínársins og er í geymslu þann dag 

sem yfirlýsingin er gerð, sundurliðað eftir lit (rautt/rósa eða hvítt), flokki afurða sem er notaður (þrúgur, ný vín enn í gerjun, 

must, þ.m.t. hlutgerjað en þó ekki þykkni og hreinsað þykkni) og einni af eftirfarandi tegundum: 

i. vín með VUT, 

ii. vín með VLM, 

iii. einyrkisvín án VUT/VLM, 

iv. vín án VUT/VLM, 

v. allar aðrar afurðir á vínárinu, þ.m.t. mustsþykkni, hreinsað mustsþykkni.  
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Aðildarríki geta heimilað að lögð sé fram ein yfirlýsing fyrir hverja víngerðarstöð. 

3. Vínmagnið, sem færa skal í framleiðsluyfirlýsinguna, skal vera það heildarmagn sem fæst að lokinni aðalalkóhól-

gerjuninni, þ.m.t. víndreggjar. 

Til að umreikna magn annarra afurða en víns yfir í hektólítra víns er aðildarríkjunum heimilt að ákveða reiknistuðla samkvæmt 

hlutlægum viðmiðunum sem skipta máli fyrir umreikninginn. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 

reiknistuðlana ásamt tilkynningunum sem um getur í 8. lið III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1185. 

4. Aðildarríkin skulu gera kröfu um að uppskerendur og söluaðilar, sem setja á markað afurðir sem eru ætlaðar til 

framleiðslu á víni, láti framleiðendum í té þau gögn sem þarf til að fylla út framleiðsluyfirlýsingarnar. 

23. gr. 

Birgðayfirlýsingar 

1. Framleiðendur, vinnsluaðilar, átapparar og söluaðilar skulu leggja fram birgðayfirlýsinguna, sem um getur í 32. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, eigi síðar en 10. september. Aðildarríkjum er heimilt að ákveða fyrri dagsetningu. 

2. Slík yfirlýsing skal a.m.k. innihalda eftirfarandi upplýsingar: 

a) deili á framleiðendum, vinnsluaðilum, átöppurum eða söluaðilum, 

b) staðurinn þar sem afurðirnar eru geymdar, 

c) í tengslum við vín: heildarbirgðir sundurliðaðar eftir lit (rautt/rósa eða hvítt), tegund víns (með VUT, með VLM, einyrki án 

VUT/VLM eða án VUT/VLM), uppruni (Sambandið eða þriðju lönd) og tegund birgðahaldara (framleiðandi eða söluaðili), 

d) í tengslum við must: heildarbirgðir sundurliðaðar eftir lit (rautt/rósa eða hvítt), tegund þrúgumusts (þykkni, hreinsað þykkni 

eða annað), tegund birgðahaldara (framleiðandi eða söluaðili). 

Vínafurðir frá Sambandinu, sem eru framleiddar úr þrúgum sem koma úr uppskeru sama almanaksárs, skulu ekki taldar með í 

þessari yfirlýsingu. 

24. gr. 

Uppskeruyfirlýsingar 

1. Ef aðildarríkin gera kröfu um uppskeruyfirlýsingarinnar, sem um getur í 1. mgr. 33. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 

2018/273, skulu uppskerendur leggja yfirlýsinguna fram eigi síðar en 15. janúar. Aðildarríkjum er heimilt að ákveða fyrri 

dagsetningu eða, að því er varðar uppskeru sem fer seint fram, eigi síðar en 1. mars. 

2. Slík yfirlýsing skal a.m.k. innihalda eftirfarandi upplýsingar, sundurliðaðar samkvæmt flokkunum sem mælt er fyrir um í 

3. lið í lið 1.2 í III. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273: 

a) deili á uppskerandanum (í samræmi við upplýsingarnar sem krafist er í 1. lið í lið 1.1 í III. viðauka við framselda reglugerð 

(ESB) 2018/273), 

b) svæði þar sem vínvið hefur verið plantað til framleiðslu (í hekturum og með tilvísun til staðsetningar vínekruspildunnar), 

c) magn uppskorinna þrúgna (í 100 kg), 

d) áfangastaður þrúgnanna (í hektólítrum eða 100 kg): 

i. yfirlýsandinn framleiddi úr þeim vín, sem framleiðandi, 

ii. fluttar til vínbrugghúss samvinnufélags (sem þrúgur eða must), 

iii. seldar til vínframleiðanda (sem þrúgur eða must), 

iv. aðrir ákvörðunarstaðir (sem þrúgur eða must). 

25. gr. 

Tilkynningar og söfnun upplýsinga á einn stað 

Upplýsingarnar, sem er að finna í framleiðslu- og birgðayfirlýsingunum í samræmi við 22. og 23. gr. og uppskeruyfir-

lýsingunum í samræmi við 24. gr. þessarar reglugerðar, og yfirlýsingarnar um meðhöndlun eða setningu á markað, í samræmi 

við 34. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, skulu, eftir atvikum, gerðar miðlægar á landsvísu. 

Aðildarríkin skulu mæla fyrir um á hvaða sniði og með hvaða hætti skuli tilkynna þessar upplýsingar til þeirra.  
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VI. KAFLI 

ÁKVÆÐI UM EFTIRLIT 

I. ÞÁTTUR 

SAMEIGINLEGAR REGLUR 

26. gr. 

Sýni í eftirlitsskyni 

1. Að því er varðar VII. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 getur samskiptastofnun aðildarríkis farið þess á leit að 

samskiptastofnun annars aðildarríkis safni sýnum í samræmi við fyrirmælin sem sett eru fram í II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Aðilinn sem leggur fram beiðnina skal geyma sýnin sem er safnað og skal m.a. ákveða á hvaða rannsóknarstofu skuli 

greina þau. 

II. ÞÁTTUR 

GREININGARGAGNAGRUNNUR FYRIR SAMSÆTUGÖGN 

27. gr. 

Sýni fyrir greiningargagnagrunninn 

1. Með það fyrir augum að koma á fót greiningargagnagrunni fyrir samsætugögn, sem um getur í 39. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 2018/273, skulu tilnefndar rannsóknarstofur aðildarríkjanna taka sýni úr ferskum þrúgum til greiningar og til 

meðhöndlunar og vinnslu í vín í samræmi við fyrirmælin sem sett eru fram í I. hluta III. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Sýnin úr fersku þrúgunum skulu tekin á vínekrum sem staðsettar eru á vínræktarsvæði þar sem jarðvegsgerð, aðstæður, 

kerfi sem beitt er við að móta vínviðinn, yrki, aldur og ræktunaraðferðir eru skýrt skilgreind. 

3. Fjöldi sýna, sem skal taka fyrir gagnagrunninn á hverju ári, er settur fram í II. hluta III. viðauka. Við val á sýnum skal taka 

til greina landfræðilega staðsetningu vínekra í aðildarríkjunum sem skráð eru í II. hluta III. viðauka. Á hverju ári skal taka 

a.m.k. 25% af sýnunum úr sömu reitum og næstliðið ár. 

4. Rannsóknarstofur, sem aðildarríkin tilnefna, skulu greina sýnin með þeim aðferðum sem framkvæmdastjórnin setur fram 

skv. 5. mgr. 80. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og 15. gr. reglugerðar (EB) nr. 606/2009. Tilnefndu rannsóknarstofurnar 

skulu uppfylla almennar viðmiðanir um starfsemi prófunarstofa, sem settar eru fram í staðlinum ISO/IEC 17025:2005, og skulu 

einkum taka þátt í hæfnisprófunarkerfi sem tekur til aðferða við samsætugreiningu. Rannsóknarstofurnar skulu láta evrópsku 

tilvísunarmiðstöðinni fyrir eftirlit innan víngeirans (e. European reference centre for control in the wine sector, (ERC-CWS)) í 

té skriflegar sannanir fyrir því að farið sé að þessum viðmiðunum að því er varðar gæðaeftirlit og fullgildingu á þeim gögnum 

sem lögð eru fram. 

5. Rannsóknarstofurnar skulu útbúa greiningarskýrslu, í samræmi við IV. hluta III. viðauka, og blað með lýsingu fyrir hvert 

sýni í samræmi við spurningalistann í III. hluta III. viðauka. 

6. Rannsóknarstofurnar skulu senda evrópsku tilvísunarmiðstöðinni fyrir eftirlit innan víngeirans afrit af skýrslunni með 

niðurstöðunum og túlkun á greiningunum ásamt afriti af blaðinu með lýsingunni. 

7. Aðildarríkin og evrópska tilvísunarmiðstöðin fyrir eftirlit innan víngeirans skulu: 

a) varðveita gögnin í greiningargagnagrunninum, 

b) geyma sérhvert sýni í a.m.k. þrjú ár frá þeim degi er sýnið var tekið, 

c) nota gagnagrunninn eingöngu til að vakta beitingu löggjafar Sambandsins og landslöggjafar að því er varðar vín eða í 

tölfræðilegum eða vísindalegum tilgangi, 

d) gera ráðstafanir til að vernda gögnin, einkum gegn þjófnaði og íhlutun, 

e) gera skrár aðgengilegar þeim sem málið varðar, án ástæðulausrar tafar eða kostnaðar, svo að hægt sé að leiðrétta hvers 

konar skekkjur. 

8. Evrópska tilvísunarmiðstöðin fyrir eftirlit innan víngeirans skal útbúa skrá yfir rannsóknarstofur aðildarríkjanna, sem eru 

tilnefndar til að undirbúa sýni og mæla fyrir greiningargagnagrunninn, og uppfæra hana árlega.  
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28. gr. 

Sending upplýsinga sem er að finna í greiningargagnagrunninum 

1. Upplýsingarnar í greiningargagnagrunninum fyrir samsætugögn skulu, að fenginni beiðni, gerðar aðgengilegar fyrir 

rannsóknarstofurnar sem aðildarríkin tilnefna. 

2. Í vel rökstuddum tilvikum og að fenginni beiðni er heimilt að gera upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr., ef þær eru 

dæmigerðar, aðgengilegar fyrir lögbær yfirvöld sem aðildarríkin tilnefna til að tryggja að farið sé að reglum Sambandsins í 

víngeiranum. 

3. Upplýsingar sem gerðar eru aðgengilegar skulu eingöngu tengjast viðeigandi greiningargögnum sem þörf er á til að túlka 

greiningu sem framkvæmd er á sýni með sambærilega eiginleika og uppruna. Öllum tilkynningum um upplýsingar, sem gerðar 

eru aðgengilegar, skal fylgja áminning um skilyrði fyrir notkun gagnagrunnsins eins og um getur í c-lið 7. mgr. 27. gr. 

29. gr. 

Landsbundnir gagnagrunnar fyrir samsætugögn 

Niðurstöður úr samsætugreiningum, sem eru í gagnagrunnum aðildarríkjanna, skulu fengnar með greiningu á sýnum sem eru 

tekin og meðhöndluð í samræmi við 27. gr. 

III. ÞÁTTUR 

SÉRTÆK ÁKVÆÐI UM EFTIRLIT 

30. gr. 

Eftirlit með fyrirkomulaginu við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið 

Í þeim tilgangi að sýna fram á að reglunum, sem settar eru fram í III. kafla I. bálks II. hluta reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013,  

II. kafla framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 og II. kafla þessarar reglugerðar, sé fylgt skulu aðildarríki nota skrána yfir 

vínekrur sem um getur í 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

31. gr. 

Sannprófun upplýsinga í skránni yfir vínekrur 

1. Aðildarríki skulu gera gögnin í skránni yfir vínekrur aðgengileg í þeim tilgangi að vakta og sannprófa þær ráðstafanir sem 

eru fjármagnaðar samkvæmt landsbundnu stuðningsáætluninni, sem um getur í 4. þætti II. kafla I. bálks II. hluta reglugerðar 

(ESB) nr. 1308/2013, sem þau varða. 

2. Að því er varðar svæði þar sem vínvið hefur verið plantað skal a.m.k. framkvæma eftirfarandi eftirlit til að viðhalda 

uppfærðri skrá yfir vínekrur: 

a) stjórnsýslueftirlit með öllum vínræktendum sem tilgreindir eru í skránni yfir vínekrur sem: 

i. hafa virkjað leyfi til plöntunar eða endurplöntunar eða hafa skráð eða gert breytingu á upplýsingum í skránni yfir 

vínekrur eftir að hafa lagt fram umsókn eða tilkynningu varðandi fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á 

vínvið, 

ii. hafa lagt fram umsókn um ráðstafanirnar „endurskipulagning og breyting á vínekrum“ eða „grænuppskera“ samkvæmt 

landsbundinni stuðningsáætlun sem um getur í 46. og 47. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, 

iii. hafa lagt fram eina af yfirlýsingunum sem um getur í 31., 32. og 33. gr. reglugerðar (ESB) 2018/273, 

b) árlegt vettvangseftirlit með a.m.k. 5% allra vínræktenda sem tilgreindir eru í skránni yfir vínekrur. 

Ef vínræktendurnir, sem valdir eru til sýnatöku, eiga að gangast undir vettvangseftirlit sama ár í tengslum við ráðstafanirnar 

sem um getur í i. og ii. lið a-liðar skal taka slíkt vettvangseftirlit með til að ná árlegu 5% viðmiðunarmörkunum án þess að 

þörf sé á að endurtaka það, 

c) kerfisbundið vettvangseftirlit skal framkvæmt á svæðum þar sem vínvið hefur verið plantað, sem eru ekki tilgreind í neinni 

undirskrá um vínræktendur, eins og mælt er fyrir um í IV. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2018/273. 

32. gr. 

Eftirlit varðandi yfirlýsingarnar 

Að því er varðar yfirlýsingarnar, sem um getur í 31. til 34. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, skulu aðildarríkin 

annast hvers konar eftirlit og gera ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til að tryggja áreiðanleika þessara yfirlýsinga.  
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VII. KAFLI 

TILKYNNINGAR 

33. gr. 

Tilkynningar um fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið 

1. Eigi síðar en 1. mars ár hvert skulu aðildarríkin leggja fyrir framkvæmdastjórnina: 

a) tilkynningu um vínræktarsvæðin, sem um getur í 3. mgr. 145. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, varðandi stöðuna  

31. júlí á næstliðnu vínári. Þessi tilkynning skal vera á því sniði sem sett er fram í I. hluta IV. viðauka við þessa reglugerð, 

b) tilkynningarnar sem um getur í 4. mgr. 63. gr. og 3. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. Þessar tilkynningar skulu 

vera á því sniði sem sett er fram í II. hluta IV. viðauka við þessa reglugerð, 

c) tilkynningu um þær takmarkanir sem aðildarríki ákveða í tengslum við endurplöntun á sama búi, eins og um getur í 8. gr. 

þessarar reglugerðar. Þessi tilkynning skal vera á því sniði sem sett er fram í töflu A í V. hluta IV. viðauka við þessa 

reglugerð, 

d) uppfærða landsskrá yfir fagfélög eða hagsmunahópa framleiðenda sem um getur í 3. og 8. gr. þessarar reglugerðar, 

e) tilkynningu um heildarstærð svæðanna þar sem staðfest er að vínvið hefur verið plantað án leyfis, sem og um þau svæði 

sem ekki var veitt leyfi fyrir sem hafa verið rudd, eins og um getur í 3. mgr. 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. Slík 

tilkynning skal vísa til næstliðins vínárs. Tilkynningin skal vera á því sniði sem sett er fram í III. hluta IV. viðauka við 

þessa reglugerð, 

f) ef aðildarríkin ákveða að beita forgangsviðmiðuninni sem um getur í h-lið 2. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013: 

mörkin sem eru ákvörðuð í tengslum við lágmarks- og hámarksstærð búa, eins og um getur í H-lið II. viðauka við framselda 

reglugerð (ESB) 2018/273. 

2. Eigi síðar en 1. nóvember ár hvert skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni um: 

a) umsóknir um leyfi fyrir nýplöntunum, leyfi sem er úthlutað í raun á næstliðnu vínári skv. 1. eða 2. mgr. 7. gr. þessarar 

reglugerðar og leyfi sem umsækjendur hafa hafnað, sem og þau sem veitt eru öðrum umsækjendum fyrir 1. október, skv.  

3. mgr. 7. gr. þessarar reglugerðar. Þessar tilkynningar skulu vera á því sniði sem sett er fram í IV. hluta IV. viðauka við 

þessa reglugerð, 

b) leyfi til endurplöntunar, sem veitt voru á næstliðnu vínári eins og um getur í 9. gr. þessarar reglugerðar. Þessar tilkynningar 

skulu vera á því sniði sem sett er fram í töflu B í V. hluta IV. viðauka við þessa reglugerð, 

c) leyfi sem veitt voru á næstliðnu vínári á grundvelli umbreytingar á gildum réttindum til plöntunar eins og um getur í 10. gr. 

þessarar reglugerðar. Slíkar tilkynningar skulu vera á því sniði sem sett er fram í VI. hluta IV. viðauka við þessa reglugerð 

og einungis gerðar fram til 1. nóvember á næsta ári eftir að frestur til umbreytingar, sem um getur í 1. mgr. 68. gr. 

reglugerðar (ESB) 1308/2013, rennur út eða fresturinn sem aðildarríkin ákvarða í samræmi við 1. mgr. 10. gr. þessarar 

reglugerðar. 

3. Ef aðildarríki fer ekki að reglunum, sem settar eru fram í 1. og 2. mgr., eða ef viðkomandi upplýsingar virðast vera rangar 

getur framkvæmdastjórnin stöðvað tímabundið, í heild eða að hluta til, mánaðarlegu greiðslurnar sem um getur í 17. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar víngeirann þar til tilkynningin er gerð á réttan hátt. 

4. Þessi grein skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna sem mælt er fyrir um í reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 (13). 

  

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1337/2011 frá 13. desember 2011 um evrópskar hagskýrslur um fjölærar nytjaplöntur og 

um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 357/79 og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/109/EB (Stjtíð. ESB L 347, 

30.12.2011, bls. 7). 
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34. gr. 

Almennar reglur um tilkynningar og aðgengi að upplýsingum 

Tilkynningarnar til framkvæmdastjórnarinnar, sem um getur í framseldri reglugerð (ESB) 2018/273 og í þessari reglugerð, 

skulu gerðar í samræmi við framselda reglugerð (ESB) 2017/1183 og framkvæmdarreglugerð (ESB) 2017/1185. 

35. gr. 

Geymsla fylgiskjala, upplýsinga og skráa 

1. Fylgiskjölin og afrit af þeim skulu geymd í a.m.k. fimm ár frá lokum þess almanaksárs þegar þau voru útfyllt. 

2. Upplýsingar um fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, sem lagðar eru fram í samræmi við 33. gr., skulu 

geymdar í a.m.k. tíu vínár í kjölfar vínársins sem þær voru lagðar fram. 

3. Innfærslu- og útfærsluskráin og skjöl sem varða aðgerðir sem færðar eru í hana skulu geymd í a.m.k. fimm ár eftir að 

bókhaldinu, sem þau vísa til, hefur verið lokað. Ef einu eða fleiri bókhaldi í skrá, sem fjallar um lítið magn af víni, hefur ekki 

verið lokað má flytja það yfir í aðra skrá að því tilskildu að vísað sé til flutningsins í upphaflegu skránni. Í því tilviki skal fimm 

ára tímabilið hefjast á þeim degi sem reikningurinn er færður á milli skráa. 

4. Gögnin í skránni yfir vínekrur, eins og kveðið er á um í 7. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273, skulu geymd eins 

lengi og þörf krefur í þeim tilgangi að vakta og sannprófa ráðstafanirnar eða fyrirkomulagið sem þau varða og í öllu falli annars 

vegar í a.m.k. fimm vínár, ef um er að ræða gögn sem varða ráðstafanirnar, og hins vegar í a.m.k. tíu vínár, ef um er að ræða 

gögn sem varða fyrirkomulagið við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, á eftir því vínári sem þau varða. 

VIII. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

36. gr. 

Niðurfelling 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/561 er felld úr gildi. 

37. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 11. desember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

VALFERLIÐ SEM UM GETUR Í 2. MGR. 7. GR. 

A.ÚTHLUTUN Í RÉTTU HLUTFALLI 

Þeim hluta af heildarfjölda hektara sem er í boði fyrir nýplöntun, sem aðildarríkin hafa ákveðið að úthluta í réttu hlutfalli til 

allra umsækjanda á landsvísu eins og um getur í i. lið b-liðar 2. mgr. 4. gr., skal skipt á milli stakra, tækra umsókna samkvæmt 

eftirfarandi formúlu um leið og möguleg tímamörk, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., eru virt: 

A1 = Ar × (%Pr × Tar/Tap) 

A1 = leyfi veitt einstökum umsækjanda samkvæmt réttu hlutfalli (í hekturum) 

Ar = svæði sem framleiðandi fer fram á í umsókn sinni (í hekturum) 

%Pr = hlutfall af heildarfjölda í boði sem á að veita í réttu hlutfalli 

Tar = heildarsvæði sem er í boði með leyfum (í hekturum) 

Tap = summa allra umsókna framleiðenda (í hekturum) 

B.ÚTHLUTUN SAMKVÆMT FORGANGSVIÐMIÐUNUNUM 

Þeim hluta af heildarfjölda hektaranna sem er í boði fyrir nýplöntun, sem aðildarríkin hafa ákveðið að úthluta á landsvísu 

samkvæmt forgangsviðmiðunum sem valdar eru eins og um getur í ii. lið b-liðar 2. mgr. 4. gr., skal skipt á milli stakra, tækra 

umsókna á eftirfarandi hátt: 

a) Aðildarríkin skulu velja forgangsviðmiðanirnar á landsvísu og þeim er heimilt að gefa öllum völdum viðmiðunum sama 

vægi eða úthluta þeim mismunandi vægi. Aðildarríkjunum er heimilt að beita slíku vægi með samfelldum hætti á landsvísu 

eða breyta vægi viðmiðananna með hliðsjón af svæðinu innan yfirráðasvæðis aðildarríkisins. 

Ef aðildarríkin úthluta sama vægi fyrir allar viðmiðanirnar sem valdar eru á landsvísu skal hver þeirra fá gildið einn (1). 

Ef aðildarríkin úthluta mismunandi vægi fyrir viðmiðanir, sem valdar eru á landsvísu, skal hver þessara viðmiðana fá gildi á 

bilinu núll (0) til einn (1) og summan af öllum stökum gildum skal alltaf vera einn (1). 

Ef vægi þessara viðmiðana er breytilegt með hliðsjón af svæðinu innan yfirráðasvæðis aðildarríkisins skal hver þessara 

viðmiðana fyrir hvert svæði fá stakt gildi á bilinu núll (0) til einn (1). Í því tilviki skal summan af öllum stökum gildum 

valinna viðmiðana fyrir hvert þessara svæða alltaf vera einn (1). 

b) Aðildarríkin skulu meta hverja tæka, staka umsókn á grundvelli þess að valdar forgangsviðmiðanir séu uppfylltar. Til að 

meta að hve miklu leyti sérhver forgangsviðmiðun er uppfyllt skulu aðildarríki koma á fót einföldum mælikvarða á 

landsvísu og úthluta hverri umsókn tilteknum stigafjölda á grundvelli hans í tengslum við hverja viðmiðun. 

c) Í einfalda mælikvarðanum skal skilgreina fyrirfram þann stigafjölda sem á að úthluta í tengslum við að uppfylla hverja 

viðmiðun og tilgreina einnig nákvæmlega þann stigafjölda sem á að úthluta í tengslum við sérhvern þátt hverrar tiltekinnar 

viðmiðunar. 

d) Aðildarríkin skulu koma á forgangsröðun fyrir stakar umsóknir á landsvísu á grundvelli heildarstiga sem hverri stakri 

umsókn er úthlutað samkvæmt fylgni við tilskilin ákvæði eða að hve miklu leyti er farið að tilskildum ákvæðum, sem um 

getur í b-lið og, eftir atvikum, vægi viðmiðananna sem um getur í a-lið. Í því skyni skulu þau nota eftirfarandi formúlu: 

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn 

Pt = heildarstig sem veitt eru tiltekinni, stakri umsókn 

W1, W2 …, Wn = gildi viðmiðanna 1, 2, ..., n 

Pt1, Pt2 …, Ptn = hversu vel umsóknin er í samræmi við viðmiðanir 1, 2, ... n 
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Á svæðum þar sem gildið er núll fyrir allar forgangsviðmiðanir skal öllum tækum umsóknum úthlutað hámarksgildinu á 

mælikvarða þess að hve miklu leyti er farið að tilskildum ákvæðum 

e) Aðildarríkin skulu veita einstökum umsækjendum leyfi í samræmi við forgangsröðunina sem getið er í d-lið og þar til 

hektararnir, sem skal úthluta samkvæmt forgangsviðmiðununum, eru fullnýttir. Umsækjandi skal fá leyfi fyrir þeim 

heildarfjölda hektara sem hann fór fram á áður en áður en næsti umsækjandi fær leyfi samkvæmt forgangsröðuninni. 

Ef hektarar í boði eru fullnýttir á þeim stað í forgangsröðuninni þar sem nokkrar umsóknir eru með sama stigafjölda skal 

úthluta þeim hekturum sem eftir eru í réttu hlutfalli milli þessara umsókna. 

f) Ef takmörkunum er náð á tilteknu landsvæði, eða svæði sem er hæft fyrir VUT eða VLM eða svæði án landfræðilegrar 

merkingar, við veitingu leyfa samkvæmt A-lið og a-, b-, c-, d- og e-lið þessa B-liðar skal ekki úthluta vegna fleiri umsókna 

frá þessu landsvæði eða svæði. 

 _____  



Nr. 72/476 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.11.2022 

 

II. VIÐAUKI 

SÝNI EINS OG UM GETUR Í 26. GR. 

I. HLUTI 

Aðferð og tilhögun við sýnatöku 

1. Þegar sýni eru tekin úr víni, þrúgumusti eða öðrum fljótandi vínafurðum, í tengslum við aðstoð milli eftirlitsaðila, skal þar 

til bær aðili tryggja að: 

a) sýnin séu dæmigerð fyrir alla lotuna, ef um er að ræða afurðir í ílátum að hámarki 60 lítrar sem geymdar eru í einni lotu, 

b) sýnin séu dæmigerð fyrir innihald ílátsins sem sýnin eru tekin úr, ef um er að ræða afurðir í ílátum með nafnrúmtak sem 

er meira en 60 lítrar. 

2. Sýnin skulu tekin með því að hella viðkomandi afurð í a.m.k. fimm hrein ílát sem hvert um sig er með a.m.k. 75 cl 

nafnrúmtak. Ef um er að ræða afurðir, sem um getur í a-lið 1. mgr., er einnig heimilt að haga sýnatökunni þannig að a.m.k. 

fimm ílát með a.m.k. 75 cl nafnrúmtak eru tekin úr lotunni sem á að rannsaka. 

Ef greina á sýni úr víneimi með segulómun á tvívetni skal setja sýnin í ílát með 25 cl nafnrúmtak, eða jafnvel 5 cl ef það á 

að senda þau frá einni opinberri rannsóknarstofu til annarrar. 

Taka skal sýnin, loka þeim eftir því sem við á, og innsigla í viðurvist fulltrúa stöðvarinnar þar sem sýnið er tekið eða 

fulltrúa flutningsaðilans ef sýnið er tekið meðan á flutningi stendur. Ef enginn fulltrúi er viðstaddur skal þess getið í 

skýrslunni sem um getur í 4. lið. 

Öll sýni skulu búin einnota lokunarbúnaði úr óvirku efni. 

3. Á hverju sýni skal vera merkimiði sem er í samræmi við A-lið II. hluta. 

Ef ílát er of lítið til að hægt sé að festa merkimiðann, sem mælt er fyrir um, á það skal merkja ílátið með óafmáanlegu 

númeri og tilgreina tilskildar upplýsingar á sérstöku blaði. 

Fulltrúi stöðvarinnar þar sem sýnið er tekið eða fulltrúi flutningsaðilans skal beðinn um að undirrita merkimiðann eða 

blaðið, eftir því sem við á. 

4. Embættismaður þar til bæra aðilans, sem hefur heimild til að taka sýni, skal útbúa skriflega skýrslu þar sem hann skal 

tilgreina allar athugasemdir sem hann telur mikilvægar fyrir matið á sýnunum. Hann skal tilgreina í skýrslunni, ef nauðsyn 

krefur, allar yfirlýsingar frá fulltrúa flutningsaðilans eða fulltrúa stöðvarinnar þar sem sýnið var tekið og skal fara fram á að 

viðkomandi fulltrúi skrifi undir. Hann skal tilgreina magn afurðarinnar sem sýnið var tekið úr. Ef undirritununum, sem um 

getur hér að framan og í þriðju undirgrein 3. liðar, var hafnað skal þess getið í skýrslunni. 

5. Við hverja sýnatöku skal eitt af sýnunum verða eftir sem samanburðarsýni í stöðinni þar sem sýnið var tekið og annað hjá 

þar til bærum aðila sem embættismaðurinn, sem tók sýnið, heyrir undir. Þrjú af sýnunum skulu send til opinberrar 

rannsóknarstofu sem framkvæmir greiningar- eða skynmatsprófun. Þar skal greina eitt af sýnunum. Annað skal geymt sem 

samanburðarsýni. Samanburðarsýni skulu geymd í a.m.k. þrjú ár eftir sýnatöku. 

6. Á ytri umbúðum sendinga af sýnum skal vera rauður merkimiði sem er í samræmi við fyrirmyndina í B-lið II. hluta. 

Merkimiðinn skal vera 50 mm × 25 mm. 

Þegar sýni eru send skal þar til bær aðili aðildarríkisins þaðan sem sýnin eru send setja stimpil sinn að hluta til á ystu 

umbúðir pakkans og að hluta til á rauða merkimiðann. 
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II. HLUTI 

A. Merkimiði með lýsingu á sýninu í samræmi við 3. lið I. hluta 

1. Tilskildar upplýsingar: 

a) heiti, heimilisfang, þ.m.t. aðildarríki, sími, símbréf og tölvupóstfang þar til bærs aðila sem gaf fyrirmælin um 

sýnatökuna, 

b) raðnúmer sýnisins, 

c) dagsetningin þegar sýnið var tekið, 

d) heiti embættismanns þar til bæra aðilans sem hefur heimild til að taka sýnið, 

e) heiti, heimilisfang, sími, símbréf, tölvupóstfang fyrirtækisins þar sem sýnið var tekið, 

f) auðkenni ílátsins þaðan sem sýnið var tekið (t.d. númer ílátsins, númer flöskulotu, o.s.frv.), 

g) lýsing á afurðinni, þ.m.t. framleiðslusvæði, uppskeruár, raunverulegur eða mögulegur alkóhólstyrkleiki og, ef unnt er, 

vínþrúguyrki, 

h) orðin: „Einungis rannsóknarstofa, sem hefur leyfi til að framkvæma samanburðargreiningu, má rannsaka geymda 

samanburðarsýnið. Rof á innsigli er brot sem varðar refsingu.“ 

2. Athugasemdir: 

3. Lágmarksstærð: 100 mm × 100 mm. 

B. Fyrirmynd að rauða merkimiðanum sem um getur í 6. lið I. hluta 

EVRÓPUSAMBANDIÐ 

Afurðir til greiningar- og skynmatsprófunar 

samkvæmt framkvæmdarreglugerð (ESB) 

2018/274 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

SÝNI EINS OG UM GETUR Í 27. GR. 

I. HLUTI 

Fyrirmæli varðandi töku sýna úr ferskum þrúgum og vinnslu á þeim í vín til greiningar með samsætuaðferðunum sem 

um getur í 27. gr. 

A. Sýnataka úr þrúgum 

1. Hvert sýni skal samanstanda af a.m.k. 10 kg af þroskuðum þrúgum af sama yrki. Þær skulu teknar í því ástandi sem þær eru. 

Sýnataka skal fara fram meðan á uppskeru stendur á viðkomandi reitum. Þrúgurnar sem safnað er skulu vera dæmigerðar 

fyrir allan reitinn. Sýnin úr fersku þrúgunum, eða pressað must sem fæst úr þeim, má frysta fram að notkun. Einungis er 

heimilt að taka deiliskammt af mustinu aðskilið og varðveita hann eftir að allt sýnið úr þrúgunum hefur verið pressað í því 

tilviki þegar séð er fram á mælingar á súrefni 18 í vatninu í mustinu. 

2. Þegar sýni eru tekin skal útbúa blað með lýsingu. Þetta blað skal innihalda I. hluta, sem varðar sýnatökuna úr þrúgunum, og 

II. hluta sem varðar vínframleiðsluna. Það skal geymt hjá sýninu og verður að fylgja því meðan á öllum flutningi stendur. 

Því skal haldið uppfærðu með innfærslu fyrir sérhverja tegund meðhöndlunar sem sýnið hefur hlotið. Blað með lýsingu sem 

varðar sýnatökuna skal útbúið í samræmi við A-lið spurningalistans í III. hluta. 

B. Vínframleiðsla 

1. Þar til bær aðili eða deild, sem sá aðili hefur veitt heimild í því skyni, skal annast vínframleiðsluna, þar sem því verður við 

komið, við skilyrði sem eru sambærileg við venjuleg skilyrði á framleiðslusvæðinu sem sýnið er dæmigert fyrir. Við 

vínframleiðsluna skal allur sykurinn umbreytast í alkóhól, þ.e. að sykurleifarnar eru minni en 2 g/l. Í tilteknum tilvikum, t.d. 

til að tryggja að sýnið verði dæmigerðara, er þó hægt að samþykkja meira magn sykurleifa. Um leið og búið er að 

grugghreinsa vínið og stöðga það með brennisteinsdíoxíði skal það sett í 75 cl flöskur og merkt. 

2. Blað með lýsingu sem varðar vínframleiðsluna skal útbúið í samræmi við B-lið spurningalistans í III. hluta. 

II. HLUTI 

Fjöldi sýna sem aðildarríkin skulu taka á hverju ári fyrir greiningargagnagrunninn eins og um getur í 3. mgr. 27. gr. 

— 30 sýni í Búlgaríu, 

— 20 sýni í Tékklandi, 

— 200 sýni í Þýskalandi, 

— 50 sýni í Grikklandi, 

— 200 sýni á Spáni, 

— 400 sýni í Frakklandi, 

— 30 sýni í Króatíu, 

— 400 sýni á Ítalíu, 

— 10 sýni á Kýpur, 

— 4 sýni í Lúxemborg, 

— 50 sýni í Ungverjalandi, 

— 4 sýni á Möltu, 

— 50 sýni í Austurríki,  
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— 50 sýni í Portúgal, 

— 70 sýni í Rúmeníu, 

— 20 sýni í Slóveníu, 

— 15 sýni í Slóvakíu, 

— 4 sýni í Bretlandi. 

III. HLUTI 

Spurningalisti varðandi söfnun og vínframleiðslu úr sýnum úr þrúgum sem eru ætlaðar til greiningar með 

samsætuaðferðum eins og um getur í 5. mgr. 27. gr. 

Nota skal greiningaraðferðirnar og framsetninguna á niðurstöðunum (einingar) sem Alþjóðavínstofnunin mælir með og birtir. 

A. 

1. Almennar upplýsingar 

1.1. Númer sýnis 

1.2. Heiti og starfssvið embættismannsins eða aðilans, sem hefur til þess heimild, sem tók sýnið 

1.3. Heiti og heimilisfang þar til bærs aðila sem ber ábyrgð á sýnatökunni 

1.4. Heiti og heimilisfang þar til bærs aðila sem ber ábyrgð á vínframleiðslunni og sendingu sýnisins, ef annar en aðilinn 

sem um getur í lið 1.3: 

2. Almenn lýsing á sýnunum 

2.1. Uppruni (land, landsvæði): 

2.2. Uppskeruár: 

2.3. Vínviðaryrki: 

2.4. Litur þrúgnanna: 

3. Lýsing á vínekrunni 

3.1. Heiti og heimilisfang vínræktandans: 

3.2. Staðsetning reitsins 

— sveitarfélag: 

— staður: 

— tilvísun til lóðar: 

— breiddar- og lengdargráða: 

3.3. Jarðvegsgerð (t.d. kalkkenndur, leirkenndur, kalk- og leirkenndur, sendinn): 

3.4. Staðsetning (t.d. halli, slétta, afstaða gagnvart sól): 

3.5. Fjöldi vínviða á hektara: 

3.6. Áætlaður aldur vínekrunnar (yngri en 10 ára/á bilinu 10 til 25 ára/eldri en 25 ára): 

3.7. Hæð yfir sjávarmáli: 

3.8. Aðferð við mótun og snyrtingu: 

3.9. Víntegund sem er alla jafna framleidd úr þrúgunum (sjá flokka vínræktarafurða í II. hluta VII. viðauka við reglugerð 

(ESB) nr. 1308/2013):  
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4. Einkenni uppskeru og musts 

4.1. Áætlaður afrakstur á hvern hektara reitsins sem er uppskorið á: (kg/ha): 

4.2. Heilbrigðisástand þrúgnanna (t.d. heilbrigðar, rotnar), með upplýsingum um hvort þrúgurnar hafi verið þurrar eða 

blautar þegar sýnið var tekið: 

4.3. Dagsetning þegar sýni var tekið: 

5. Veðurskilyrði á undan uppskeru 

5.1. Úrkoma á 10 dögum fyrir uppskeru: já/nei 

5.2. Ef já, viðbótarupplýsingar ef þær eru aðgengilegar 

6. Áveituvínekrur: 

Ef vatni er veitt á vínekruna, dagsetning síðustu vökvunar: 

(Stimpill þar til bærs aðila, sem ber ábyrgð á sýnatökunni, og heiti, staða og undirritun embættismannsins sem tekur sýnið) 

B. 

1. Örvínframleiðsla (e. microvinification) 

 1.1. Þyngd sýnisins úr þrúgunum í kg: 

 1.2. Aðferð við pressun: 

 1.3. Magn musts sem fæst: 

 1.4. Einkenni mustsins: 

— styrkleiki sykurs, gefinn upp í g/l, með ljósbrotsmælingu: 

— heildarsýruinnihald gefið upp í g/l af vínsýru: (valkvætt): 

 1.5. Aðferð við meðhöndlun á musti (t.d. botnfelling, skiljun): 

 1.6. Ísetning gers (gertegund sem er notuð). Tilgreina skal hvort sjálfkrafa gerjun hafi átt sér stað eða ekki: 

 1.7. Hitastig meðan á gerjun stendur: 

 1.8. Aðferð til að ákvarða lok gerjunar: 

 1.9. Aðferð við meðhöndlun á víni (t.d. umhelling): 

1.10. Viðbætt brennisteinsdíoxíð í mg/l: 

1.11. Greining á víninu sem verður til 

— raunverulegur alkóhólstyrkleiki í % miðað við rúmmál: 

— heildarmagn þurrefnis: 

— afoxandi sykrur gefnar upp sem andsykur í g/l: 

2. Yfirlit yfir vínframleiðslu úr sýninu í tímaröð: 

Dagsetning: 

— þegar sýni var tekið: (sama dagsetning og dagsetning uppskerudags, liður 4.3 í I. hluta) 

— þegar pressun fer fram: 

— þegar gerjun hefst: 

— þegar gerjun lýkur: 

— þegar átöppun fer fram: 

Dagsetning þegar II. hluta var lokið: 

(Stimpill þar til bærs aðila sem annaðist vínframleiðsluna og undirritun þar til bærs embættismanns þess aðila) 
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IV. HLUTI 

Sniðmát fyrir greiningarskýrslu um sýni úr víni og vínræktarafurðum, sem eru greind með aðferð sem 

Alþjóðavínstofnunin mælir með og birtir, sem um getur í 5. mgr. 27. gr. 

A.ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

1. Land: 

2. Númer sýnis: 

3. Ár: 

4. Vínviðaryrki: 

5. Víntegund: 

6. Landsvæði/hérað: 

7. Heiti, heimilisfang, sími, símbréf og tölvupóstfang rannsóknarstofu sem ber ábyrgð á niðurstöðunum: 

8. Sýni til samanburðargreiningar hjá evrópsku tilvísunarmiðstöðinni fyrir eftirlit innan víngeirans: já/nei 

B.AÐFERÐIR OG NIÐURSTÖÐUR 

1. Vín (yfirfært frá III. hluta III. viðauka) 

1.1. Alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál: % miðað við rúmmál 

1.2. Heildarmagn þurrefnis: g/l 

1.3. Afoxandi sykrur: g/l 

1.4. Heildarsýruinnihald gefið upp sem vínsýra: g/l 

1.5. Heildarmagn brennisteinsdíoxíðs: mg/l 

2. Eiming á víni fyrir SNIF-NMR 

2.1. Lýsing á eimingarbúnaði: 

2.2. Magn eimaðs víns/þyngd eimis sem verður til 

3. Greining á eimi 

3.1. Alkóhólstyrkleiki eimisins % (m/m): 

4. Niðurstaða varðandi samsætuhlutfall tvívetnis/vetnis í etanóli, mælt með kjarnsegulómun (NMR) 

4.1. (D/H)I = ppm 

4.2. (D/H)II = ppm 

4.3. „R“ = 

5. Mæliþættir NMR 

Mæld tíðni: 

6. Niðurstaða varðandi samsætuhlutfall 18O/16O í víni 

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP 

7. Niðurstaða varðandi samsætuhlutfall 18O/16O í musti (þegar við á) 

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW — SLAP 

8. Niðurstaða varðandi samsætuhlutfall 13C/12C í etanóli úr víni 

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB. 

 _____  
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IV. VIÐAUKI 

TILKYNNINGARNAR SEM UM GETUR Í 33. GR. 

I. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynninguna sem um getur í a-lið 1. mgr. 33. gr. 

Tafla 

Skrá yfir vínræktarsvæði 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Vínár:  

Svæði/landsvæði 

Svæði þar sem vínvið hefur verið plantað (ha) þar sem framleiða má (*): 

vín með 

verndaðri 

upprunatáknun 

(VUT) (**) 

vín með verndaðri, landfræðilegri 

merkingu (VLM) (***) 
vín án 

VUT/VLM og 

staðsett á svæði 

með VUT/VLM 

vín án 

VUT/VLM og 

staðsett utan 

svæðis með 

VUT/VLM 

Samtals 
þar af tilgreint í 

dálki 2 

þar af ekki 

tilgreint í dálki 2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

…       

Samtals í aðildarríki       

Ath: gildi sem skal færa inn í dálk (7) = (2) + (4) + (5) + (6) 

(*) Gögnin vísa til 31. júlí á næstliðnu vínári. 

(**) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VLM eða vín án landfræðilegrar merkingar. 

(***) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VUT og vín án landfræðilegrar merkingar (dálkur (3)) eða einungis vín með VUT og vín án 

landfræðilegrar merkingar (dálkur (4)). Ekkert svæðanna sem skráð eru í dálki (3) og (4) ætti að vera tilgreint í dálki (5) og (6.) 

Frestur fyrir tilkynningu: 1. mars. 

II. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynningarnar sem um getur í b-lið 1. mgr. 33. gr. 

Tafla A 

Leyfi fyrir nýplöntun — hlutfall 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Heildarsvæði (ha) þar sem plantað hefur verið (31. júlí á næstliðnu ári):  

Hlutfall sem skal nota á landsvísu:  

Heildarsvæði (ha) fyrir nýplöntun á landsvísu, á grundvelli hlutfallsins sem er ákveðið:  
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Rökstuðningur fyrir takmörkunum á hlutfalli á landsvísu (ef undir 1%): 

Heildarsvæði (ha) fært frá næstliðnu ári í samræmi við 3. mgr. 7. gr.:  

Heildarsvæði (ha) sem verða í boði fyrir nýplöntun á landsvísu:  

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. mars. 

Tafla B 

Leyfi fyrir nýplöntun — landfræðilegar takmarkanir 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Takmarkanir ákveðnar á viðkomandi landfræðilegu þrepi, eftir því sem við á: 

A. á hverju landsvæði, 

eftir því sem við á 
Takmarkað svæði 

svæði 1  

svæði 2  

…  

B. á hverju „undirsvæði“, 

eftir því sem við á 
Takmarkað svæði 

undirsvæði 1  

undirsvæði 2  

…  

C. á hverju svæði með VUT/VLM, 

eftir því sem við á 
Takmarkað svæði 

svæði 1 með VUT/VLM  

svæði 2 með VUT/VLM  

…  

D. á hverju svæði án VUT/VLM, 

eftir því sem við á 
Takmarkað svæði 

svæði 1 án VUT/VLM  

svæði 2 án VUT/VLM  

…  

Ath: Þessari töflu skal fylgja viðeigandi rökstuðningur sem um getur í 3. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. mars.  
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Tafla C 

Leyfi fyrir nýplöntun — ákvarðanir varðandi hæfisviðmiðanir á viðkomandi landfræðilegu þrepi birtar opinberlega 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Hæfisviðmiðanir, eftir því sem við á: 

Hæfisviðmiðanir í 1. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og 

annarri undirgrein 1. mgr. 4. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 

Valdar af aðildarríki: J/N Ef já, tilgreinið viðkomandi landfræðilegt þrep 

eftir því sem við á: 

a-liður 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1308/2013 

 landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

b-liður 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1308/2013 

 landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

c-liður 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1308/2013 

 Svæði 1 með VUT 

Svæði 2 með VUT 

… 

Önnur undirgrein 1. mgr. 4. gr. 

framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 

 Svæði 1 með VLM 

Svæði 2 með VLM 

… 

d-liður 1. mgr. 64. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1308/2013 

Valdar af aðildarríki: J/N Ef já að því er varðar d-lið 1. mgr. 64. gr., 

tilgreinið tiltekið landfræðilegt þrep eftir því sem 

við á: 

Forgangsviðmiðun í 2. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

a-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

b-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

c-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 
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d-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

e-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

f-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

g-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

h-liður 2. mgr. 64. gr.  landsvæði, undirsvæði, svæði 1 (án) VUT/VLM 

landsvæði, undirsvæði, svæði 2 (án) VUT/VLM 

… 

Ath: Ef svarið er „Já“ að því er varðar 64. gr. (d-lið 1. mgr.) skal þessari töflu fylgja viðeigandi rökstuðningur sem um getur í 64. gr. (d-lið  

1. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og í 4. gr. (5. mgr.) framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273: 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. mars. 

Tafla D 

Leyfi fyrir nýplöntun — ákvarðanir varðandi hlutfallslega úthlutun og forgangsviðmiðanir á viðkomandi landfræðilegu 

þrepi birtar opinberlega 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Heildarsvæði (ha) sem verða í boði fyrir nýplöntun á landsvísu:  

1. Hlutfallsleg úthlutun, eftir því sem við á: 

Hlutfall af svæði sem hægt er að veita í réttu hlutfalli á landsvísu:  

Fjöldi hektara:  

2. Forgangsviðmiðanir, eftir því sem við á: 

Hlutfall af svæði sem hægt er að veita samkvæmt forgangsviðmiðunum á 

landsvísu: 

 

Fjöldi hektara:  

Upplýsingar um einfalda mælikvarðann sem komið er á fót á landsvísu til að meta að hve miklu leyti stakar umsóknir eru í 

samræmi við valdar forgangsviðmiðanir (gildissvið, lægsta og hæsta ...): 
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2.1. Ef forgangsviðmiðunum er beitt á landsvísu án aðgreiningar eftir svæði 

Valdar forgangsviðmiðanir og viðkomandi vægi: 

Forgangsviðmiðun:  

2. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013 og önnur 

undirgrein 3. mgr.  

4. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273: 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(*) 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(**) 

b-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

c-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

d-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

e-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

f-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

g-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

h-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

Önnur undirgrein 

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar 

(ESB) 2018/273 

(***) 

Önnur undirgrein 

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273 (****) 

Vægi (0 til 1):            

(*) Nýr aðili (Ath. ekki er hægt að velja viðmiðanirnar „nýr aðili“ og „ungur framleiðandi“ samtímis, einungis önnur þeirra getur átt við) 

(**) Ungur framleiðandi 

(***) Fyrri hegðun framleiðandans 

(****) Stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, sem hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var gert upptækt vegna 

hryðjuverkastarfsemi og annarra tegunda afbrota 

2.2. Ef forgangsviðmiðunum er beitt á landsvísu með aðgreiningu eftir svæði 

2.2.1. Svæði 1: (lýsing á landfræðilegum mörkum svæðis 1) 

Valdar forgangsviðmiðanir og viðkomandi vægi: 

[Ef engin viðmiðun er valin fyrir þetta tiltekna svæði skal setja núll í alla dálka hér á eftir] 

Forgangsviðmiðun:  

2. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013 og önnur 

undirgrein 3. mgr.  

4. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273: 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(*) 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(**) 

b-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

c-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

d-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

e-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

f-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

g-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

h-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

Önnur undirgrein 

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar 

(ESB) 2018/273 

(***) 

Önnur undirgrein 

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273 (****) 

Vægi (0 til 1):            

(*) Nýr aðili (Ath. ekki er hægt að velja viðmiðanirnar „nýr aðili“ og „ungur framleiðandi“ samtímis, einungis önnur þeirra getur átt við) 

(**) Ungur framleiðandi 

(***) Fyrri hegðun framleiðandans 

(****) Stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, sem hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var gert upptækt vegna 

hryðjuverkastarfsemi og annarra tegunda afbrota 

… 
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2.2.n. Svæði n: (lýsing á landfræðilegum mörkum svæðis n) 

Valdar forgangsviðmiðanir og viðkomandi vægi: 

[Ef engin viðmiðun er valin fyrir þetta tiltekna svæði skal setja núll í alla dálka hér á eftir] 

Forgangsviðmiðun:  

2. mgr. 64. gr. 

reglugerðar (ESB)  

nr. 1308/2013 og önnur 

undirgrein 3. mgr.  

4. gr. framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(*) 

a-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

(**) 

b-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

c-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

d-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

e-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

f-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

g-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

h-liður 

2. mgr. 

64. gr. 

Önnur 

undirgrein  

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar 

(ESB) 2018/273 

(***) 

Önnur undirgrein  

3. mgr. 4. gr. 

framseldrar 

reglugerðar (ESB) 

2018/273 (****) 

Vægi (0 til 1):            

(*) Nýr aðili (Ath. ekki er hægt að velja viðmiðanirnar „nýr aðili“ og „ungur framleiðandi“ samtímis, einungis önnur þeirra getur átt við) 

(**) Ungur framleiðandi 

(***) Fyrri hegðun framleiðandans 

(****) Stofnanir sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, sem hafa félagslegan tilgang og hafa fengið afhent land sem var gert upptækt vegna 

hryðjuverkastarfsemi og annarra tegunda afbrota 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. mars. 

III. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynninguna sem um getur í e-lið 1. mgr. 33. gr. 

Tafla 

Svæði þar sem plöntun hefur farið fram án tilsvarandi leyfa eftir 31. desember 2015 og svæði sem hafa  

verið rudd skv. 3. mgr. 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Vínár eða tímabil (1):  

Svæði/landsvæði 

Svæði (ha) þar sem plöntun hefur farið fram án tilsvarandi leyfis til plöntunar eftir 31. desember 2015: 

Svæði sem framleiðendur hafa rutt 

á vínárinu 

Svæði sem aðildarríkið hafa rutt á 

vínárinu 

Skrá yfir heildarsvæði með 

plöntunum sem ekki hefur verið 

veitt leyfi fyrir og sem hafa enn 

ekki verið rudd við lok vínársins 

(1) (2) (3) (4) 

1    

2    

…    

Samtals í aðildarríki:    

(1) Gögnin skulu vísa til vínársins á undan tilkynningunni. 

Frestur fyrir tilkynningu: 1. mars.  
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IV. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynningarnar sem um getur í a-lið 2. mgr. 33. gr. 

Tafla A 

Leyfi fyrir nýplöntun sem umsækjendur óska eftir 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Svæði/landsvæði 

Fjöldi hektara sem óskað er eftir fyrir nýplöntun sem eru staðsettir á svæði þar sem framleiða má: 

vín með VUT (*) vín með VLM (**) 
einungis vín án 

VUT/VLM 
Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

…     

Samtals í aðildarríki     

Ef takmarkanir gilda á viðkomandi landfræðilegu þrepi (2. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013): 

á hvert viðkomandi svæði (án) VUT/VLM: Svæði sem óskað er eftir (ha) 

(1) (2) 

svæði 1 (án) VUT/VLM  

svæði 2 (án) VUT/VLM  

…  

(*) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VLM eða vín án landfræðilegrar merkingar; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki  

2 ættu að vera tilgreind í dálki 3. 

(**) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín án landfræðilegrar merkingar, en ekki vín með VUT; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki 

3 ættu að vera tilgreind í dálki 4. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. nóvember. 

Tafla B 

Leyfi fyrir nýplöntun, sem er úthlutað í raun, og svæði sem er hafnað 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Hlutaðeigandi ár:  
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Svæði/landsvæði 

Fjöldi hektara, sem er úthlutað í raun fyrir nýplöntun, sem eru staðsettir á svæði 

þar sem framleiða má: Svæði sem 

umsækjendur hafna 

(3. mgr. 7. gr.) (ha) vín með 

VUT (*) 
vín með VLM (**) 

einungis vín án 

VUT/VLM 
Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

…      

Samtals í aðildarríki      

Svæði sem umsækjendur hafna 

(3. mgr. 7. gr.): 

     

Ef takmarkanir gilda á viðkomandi landfræðilegu þrepi (2. mgr. 63. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013): 

á hvert viðkomandi svæði (án) 

VUT/VLM: 

Svæði sem er 

úthlutað (ha) 

Svæði sem 

umsækjendur hafna 

(3. mgr. 7. gr.) (ha) 

Svæði sem óskað er eftir en aðildarríki úthluta ekki (ha) 

vegna þess að: 

farið er yfir tiltekin 

mörk 
hæfisviðmiðanir eru ekki uppfylltar 

(1) (2) (3) (4) (5) 

svæði 1 (án) VUT/VLM     

svæði 2 (án) VUT/VLM     

…     

(*) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VLM eða vín án landfræðilegrar merkingar; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki  

2 ættu að vera tilgreind í dálki 3. 

(**) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín án landfræðilegrar merkingar, en ekki vín með VUT; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki 

3 ættu að vera tilgreind í dálki 4. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. nóvember. 

V. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynningarnar sem um getur í c-lið 1. mgr. 33. gr. og b-lið 2. mgr. 33. gr. 

Tafla A 

Leyfi til endurplöntunar — takmörkunum beitt 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Ár:  

Tilgreina skal, eftir því sem við á, takmarkanir varðandi endurplöntun fyrir viðkomandi svæði með VUT/VLM sem 

aðildarríkin ákveða, eins og um getur í 3. mgr. 66. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 og í 6. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2018/273 
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Svæði með VUT, eftir því sem við á 
Gildissvið takmörkunar (T (*)/P 

(**)) 

Svæði 1 með VUT  

Svæði 2 með VUT  

…  

Svæði með VLM, eftir því sem við á 
Gildissvið takmörkunar (T (*)/P 

(**)) 

Svæði 1 með VLM  

Svæði 2 með VLM  

…  

Frekari upplýsingar sem kunna að nýtast til að skýra beitingu slíkra takmarkana: 

(*) Í heild (T): takmörkunin er án undantekninga, endurplöntun sem stríðir gegn takmörkununum sem eru ákveðnar er með öllu óheimil. 

(**) Að hluta til (P): takmörkunin er ekki án undantekningar, endurplöntun sem stríðir gegn takmörkununum sem eru ákveðnar er leyfð að 

hluta til að því marki sem aðildarríkið ákveður. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. mars. 

Tafla B 

Leyfi til endurplöntunar sem er úthlutað í raun 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Vínár:  

Svæði/landsvæði 

Fjöldi hektara sem er úthlutað í raun fyrir endurplöntun á svæðum þar sem framleiða má: 

vín með VUT (*) vín með VLM (**) vín án VUT/VLM Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

…     

Samtals í aðildarríki     

(*) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VLM eða vín án landfræðilegrar merkingar; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki  

2 ættu að vera tilgreind í dálki 3. 

(**) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín án landfræðilegrar merkingar, en ekki vín með VUT; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki 

3 ættu að vera tilgreind í dálki 4. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. nóvember. 

Ath: Gögnin skulu vísa til vínársins á undan tilkynningunni.  
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VI. HLUTI 

Eyðublað fyrir tilkynningarnar sem um getur í c-lið 2. mgr. 33. gr. 

Réttindi til plöntunar sem veitt eru fyrir 31. desember 2015 og umbreytt í leyfi — leyfi sem er úthlutað í raun 

Aðildarríki: 

Dagsetning tilkynningar:  

Vínár:  

Svæði/landsvæði 

Fjöldi hektara sem er úthlutað í raun á svæðum þar sem framleiða má: 

vín með VUT (*) vín með VLM (**) vín án VUT/VLM Samtals 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

…     

Samtals í aðildarríki     

(*) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín með VLM eða vín án landfræðilegrar merkingar; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki  

2 ættu að vera tilgreind í dálki 3. 

(**) Á slíkum svæðum má einnig framleiða vín án landfræðilegrar merkingar, en ekki vín með VUT; ekkert þeirra svæða sem skráð eru í dálki 

3 ættu að vera tilgreind í dálki 4. 

Eindagi fyrir tilkynningar: 1. nóvember. 

Ath: Þessa töflu skal tilkynna fyrir hvert vínár (frá 1. ágúst árið n-1 til 31. júlí árið fyrir tilkynninguna) fram til 1. nóvember á 

næsta ári eftir að fresturinn, sem um getur í 1. mgr. 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013, rennur út eða fresturinn sem 

aðildarríkin ákveða í samræmi við 1. mgr. 10. gr. þessarar reglugerðar. 

 __________  


