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Dagordning inför kommittémöte och expertgrupp vin 

– 27 september 2022 

Kommittémöte 

1 Antagande av dagordningen 

2 Röstningspunkter 

2.1 Ändring i kommissionens genomförandeförordning 

2018/274 

2.2 Kommissionens genomförandeförordning som som 

skyddar namnet ‘Vézelay’ (SUB) - (PLAN/2020/6671) i 

enlighet med artikel 99 i (EU) Nr 1308/2013 

2.3 Kommissionens genomförandeförordning med 

ändringar i produktspecifikationen för en SUB eller 

SGB ’Vicenza’ (SUB) 

2.4 Kommissionens genomförandeförordning med 

ändringar i produktspecifikationen för en SUB eller 

SGB ‘Sicilia’ (SUB) 

2.5 Kommissionens genomförandeförordning med 

ändringar i produktspecifikationen för en SUB eller 

SGB ‘Roero’ (SUB) 

3 Diskussionspunkter 
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3.1 Ändring i kommissionens genomförandeförordning 

(EU) 2019/34 när det gäller tillämpning av (EU) nr 

1308/2013 om ansökningar om skydd för GI och TT i 

vinsektorn samt (EU) nr 1306/2013 om kontroller 

3.2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) som 

ändrar kommissionens genomförandeförordning (EU) 

2017/892 och som upphäver kommissionens 

genomförandeförordning (EU) 738/2010 och 

genomförandeförordningarna (RU) 615/2014, (EU) 

2015/1368 och (EU) 2016/1150 tillämpningsbara för 

stödåtgärder i vissa sektorer 

Expertgrupp 

1 Antagande av dagordningen 

2 Kommissionens delegerade förordning som ändrar 

delegerad förordning (EU) 2017/891 och upphäver 

delegerade förordningar (EU) 611/2014, (EU) 

2015/1366 och (EU) 2016/1149 tillämpningsbara för 

stödåtgärder i vissa sektorer 

3 Kommissionens delegerade förordning som ändrar 

den delegerade förordningen (EU) 2018/273 när det 

gäller vinplanteringsrätter 

4 Kommissionens delegerade förordning som ändrar 

delegerad förordning 2019/33 

5 Diskussion om artikel 57 i förordning (EU) 2019/33 
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6 Codex Alimentarius: tillsatser vid vinproduktion 
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