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Høring om Kommissionens forslag til ændring af den delegerede for-

ordning (EU) 2019/33 vedrørende geografiske betegnelser, om obligato-

riske oplysninger for vinprodukter, og om regler for angivelse af ingre-

dienser på vinprodukter. 

 

EU-kommissionen har fremsat forslag til en delegeret retsakt, der ændrer forord-

ning Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om 

supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnel-

ser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigel-

sesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikatio-

ner, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation. 

 

Forslaget foreligger kun i en engelsksproget udgave. 

 

Kort om forslaget 

Forslaget omfatter ændringer, der følger af revisionen af forordningen om den fæl-

lesmarkedsordning for landbrugsprodukter1, som er basisforordningen for de sær-

lige regler om vin.  

 

Ved ændringen af forordningen om den fælles markedsordning blev der foretaget 

nogle ændringer i bestemmelserne om geografiske betegnelser for vin, bestemmel-

ser om delvis dealkoholiseret og dealkoholiseret vin, og der blev fastsat bestem-

melser om obligatorisk mærkning af vin med næringsindhold og ingrediensliste. 

Ingredienslisten kan angives elektronisk, f.eks. i form af et link til en hjemmeside, 

                                                             
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2021/2117 af 2. december 2021 om 

ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) 

nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om defi-

nition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede 

vinprodukter og (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjern-

områder 

 



 

 

2 

hvor oplysningerne fremgår2. Bestemmelserne om angvielse af næringsindhold og 

ingrediensliste vil først gælde fra 8. december 2023. 

 

Nærværende forslag vedr. ingredisliste er (oversat): 

”Artikel 48 a 

Liste over ingredienser  

 

Listen over ingredienser til vinprodukter skal fremlægges i overensstemmelse 

med artikel 18-20 i forordning (EU) nr. 1169/2011, medmindre andet er fastsat i 

denne artikel.  

 

De tilsætningsstoffer og, hvor det er relevant, proceshjælpemidlerne, der skal 

medtages på ingredienslisten, er dem, der er anført i bilag I, del A, tabel 2, til de-

legeret forordning (EU) 2019/934.  

 

Udtrykket "druer" skal bruges til at angive det råmateriale, der anvendes til 

fremstilling af vinproduktet. Udtrykket »druemost« kan erstatte udtrykket »kon-

centreret druemost« og »rektificeret koncentreret druemost«.  

 

Bestanddelene af ekspeditionslikøren som omhandlet i afsnit A, punkt 2, i bilag II 

til delegeret forordning (EU) 2019/934 kan erstattes af udtrykket "ekspeditionsli-

kør", i tilfælde hvor offentliggørelsen af bestanddelene vil repræsentere en offent-

liggørelse af kommerciel opskrift.” 

 

Forslaget fremgår endvidere af EU-Kommissionens hjemmeside om offentliggjorte 

initiativer3, hvor der på et senere tidspunkt vil blive muligt at give bemærkninger. 

 

Fødevarestyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest 24. 

juni 2022.  

 

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk med an-

givelse af journalnummer 2022-29-22-03157. 
 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 

af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 

navn og mailadresse.  

 

Eventuelle spørgsmål til kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-mail til 29@fvst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Erik Andersen 

                                                             
2 Se artikel 1, nr. 32 i forordning (EU) 2021/2117, der vedrører artikel 119 (obligatoriske mærkningsop-

lysninger) i forordning (EU) nr. 1308/2013. 

3 Se initiative “Indication of wine ingredients and adaptation of the rules for geographical indications in 

the wine sector”: Link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initia-

tives/13380-Indication-of-wine-ingredients-and-adaptation-of-the-rules-for-geographical-indications-

in-the-wine-sector_da 
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