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beslutade den 27 maj 2003
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 §
första stycket 15 och 36 § förordningen (1999:1148) om
EG:s förordningar om jordbruksprodukter,
följande.Statens jordbruksverk
1 § Grundläggande bestämmelser om klassificering av druvsorter för vinframställning och
om skördedeklaration finns i
1. Rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för vin1 ,
2. Kommissionens förordning (EG) nr 1227/2000 av den 31 maj 2000 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma
organisationen av marknaden för vin, särskilt beträffande produktionskapacitet2 ,
3. Kommissionens förordning (EG) nr 1282/2001 av den 28 juni 2001 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1493/1999 om framtagning av uppgifter
för produktinformation och marknadsuppföljning inom vinsektorn och om ändring av
förordning (EG) nr 1623/20003 ,
4. lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter, och
5. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Upplysningar om vinodling
2 § För att kunna få in och kontrollera uppgifter för klassificering av druvsorter för
vinframställning behöver Statens jordbruksverk upplys-ningar om vinodling enligt 3-5 §§.
3 § Upplys ningar om vinodling ska lämnas till Jordbruksverket av näringsidkare som odlar
vinstockar
1. vars avkastning är avsedd att användas för vinframställning i kommersiellt syfte, eller
2. som motsvarar en areal av minst 0,1 hektar om någon del av avkastningen är avsedd för
andra kommersiella ändamål än det syfte som avses i första punkten.
Upplysningar behöver dock inte lämnas om hela avkastningen är avsedd för konsumtion i
färskt tillstånd, för torkning eller för omedelbar bearbetning till druvsaft.
4 § Upplysningar om avsikt att anlägga en vinodling ska lämnas innan planteringen påbörjas.
De ska lämnas på blankett E14.4 och skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.
Om plantering påbörjats innan denna författning trätt ikr aft ska upplysningar lämnas inom
två månader från ikraftträdandet.
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För vinodling som vid planteringstillfället inte omfattas av bestämmelserna i 3 §, men vars
omfattning eller verksamhet vid en senare tidpunkt ändras så att den omfattas av dessa
bestämmelser, ska upplysningar lämnas utan dröjsmål efter det att ändringen inträffade.
5 § Den som enligt 3 § är skyldig att lämna upplysningar ska anmäla eventuella ändringar av
lämnade upplysningar senast den 10 december varje år. Informationen ska lämnas på blankett
E14.4 och skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.
Upplysning om ägarbyte eller om att verksamheten upphör ska dock ske snarast möjligt.
Klassificering av druvsorter för vinframställning

6 § Av artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 och artikel 20 i kommissionens
förordning (EG) nr 1227/2000 framgår att endast druvsorter som klassificerats av
medlemsstaten får odlas i respektive land för kommersiell vinframställning. I Sverige
ansvarar Jordbruksverket för detta.
Klassificering av druvsorter krävs endast för druvsorter som kommer att användas för
vinframställning i kommersiellt syfte.
För att en druvsort ska godkännas och därmed kunna klassificeras krävs att sorten, i
enlighet med artikel 19.1 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999, tillhör arten Vitis vinifera
eller kommer från en korsning mellan denna art och andra arter av släktet Vitis.
7 § Ansökan om godkännande och klassificering av druvsorter ska göras på blankett E14.4
och skickas till Jordbruksverket, 551 82 Jönköping, senast den 10 december varje år.
Till ansökan ska även bifogas dokument som styrker sortens identitet.
Skördedeklaration

8 § Av artikel 2.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1282/2001 framgår att fysiska eller
juridiska personer eller sammanslutningar av sådana personer som odlar druvor (skördare)
varje år ska lämna en skördedeklaration.
Av artikel 2.2 i samma förordning framgår vilka personer som är undantagna från att
lämna skördedeklaration. Jordbruksverket undantar från att lämna skördedeklaration även de
personer som framgår av artikel 2.3.
9 § Den som omfattas av skyldigheten att lämna skördedeklar ation ska göra sin deklaration
på blankett E14.4. Blanketten ska skickas till Jord-bruksverket, 551 82 Jönköping, senast den
10 december varje år.
10 § Uppgifter om kvantiteter druvo r ska anges i kilogram. Uppgifter om kvantiteter
druvmust ska anges i liter.
Information om kompletterande föreskrifter

11 § I Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning
av växtskadegörare finns krav på att vegetativt förökningsmaterial av vinstockar ska vara
försett med växtpass vid förflyttning inom EG. I samma föreskrifter finns också krav på
registrering av den som yrkesmässigt producerar, lagrar, saluför eller inför vegetativt
förökningsmaterial av vinstockar.
-------------------------
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Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2003.

MATS PERSSON

Maria Weltenius
(Marknadsenheten)

