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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 42/2009
av den 20 januari 2009
om ändring av förordning (EG) nr 555/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 479/2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin när det gäller stödprogram,
handel med tredjeländer, produktionskapacitet och kontroller inom vinsektorn
uppkommit genom artkorsning (vinproducerande hybri
der eller andra arter som inte tillhör släktet Vitis vinifera).
Av tekniska skäl bör den informationen inte krävas och
bör därför strykas från den bestämmelsen.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den
29 april 2008 om den gemensamma organisationen av mark
naden för vin, om ändring av förordningarna (EG)
nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005, (EG)
nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999 (1), särskilt artiklarna 22,
84 och 107, och

(4)

I artikel 103.1 b i förordning (EG) nr 555/2008 fastställs
att tabell 10 i bilagan till förordning (EG)
nr 1227/2000 (3) ska fortsätta gälla om inte annat före
skrivs i en tillämpningsförordning om märkning och pre
sentation av vin som antas på grundval av artikel 63 i
förordning (EG) nr 479/2008. Hänvisningen bör dock
göras till tabell 9 i bilagan till förordning (EG) nr
1227/2000.

(5)

Enligt artiklarna 5.8, 16.3 och 20.2 i förordning (EG) nr
555/2008 ska medlemsstaterna när de beviljar nationellt
stöd informera om detta i de relevanta delarna av blan
ketterna i bilaga VII till den förordningen. Bilaga VII bör
ändras så att den innehåller den här informationen.

(6)

Förordning (EG) nr 555/2008 bör därför ändras i enlig
het med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är fören
liga med yttrandet från förvaltningskommittén för den
gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna.

av följande skäl:

(1)

För att de medel som kan användas för att förbättra
konkurrenskraften inom vinsektorn ska användas på ett
optimalt sätt är det lämpligt att i största möjliga utsträck
ning tillåta att medlemsstaterna utnyttjar stödprogram för
vinsektorn, främst för omstrukturering- och omställ
ningsåtgärder i enlighet med artikel 11 i förordning
(EG) nr 479/2008 och investeringar i enlighet med arti
kel 15 i den förordningen, samt fonderna för landsbygds
utveckling. För att man ska undvika att en åtgärd dubbel
finansieras inom dessa två fonder, i enlighet med arti
kel 4.3 i förordning (EG) nr 479/2008, bör man fastställa
en tydlig avgränsningslinje på driftsnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
(2)

(3)

Enligt artikel 16.1 andra stycket andra meningen i för
ordning (EG) nr 479/2008 ska inget stöd utgå för den
volym alkohol i de biprodukter som ska destilleras som
överskrider 10 % i förhållande till alkoholvolymen i det
framställda vinet. Det bör klargöras att medlemsstaterna
kan förutse att denna gräns ska respekteras via kontroller
hos enskilda tillverkare eller på nationell nivå.

Genom artikel 41 c vi i kommissionens förordning (EG)
nr 555/2008 (2) ska producenter i analysrapporten till
handahålla information om halten av druvsorter som

(1) EUT L 148, 6.6.2008, s. 1.
(2) EUT L 170, 30.6.2008, s. 1.

Förordning (EG) nr 555/2008 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska följande punkt läggas till:

”3.
I avdelning II ska ’åtgärd’ avse ett projekt, kontrakt
eller arrangemang eller annan åtgärd som ingår i ett visst
stödprogram, som motsvarar någon av de aktiviteter inom
de åtgärder som avses i artikel 7.1 i förordning (EG) nr
479/2008 och som genomförs av en eller flera stödmotta
gare.”
(3) EGT L 143, 16.6.2000, s. 1.
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2. Efter artikel 10 ska följande artikel 10a infogas i avsnitt 2 i
kapitel II i avdelning II:
”Artikel 10a
Förenlighet och konsekvens
1.
Stödet för de kostnader för omstrukturering och om
ställning som det hänvisas till i artikel 11.4 b i förordning
(EG) nr 479/2008 ska inte täcka kostnader för utgifter för
jordbruksfordon.
2.
Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 11 i förordning
(EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprog
ram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en
viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt
den medlemsstatens eller den regionens program för lands
bygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005.
3.
Medlemsstaterna ska presentera de åtgärder de låter
ingå i stödprogrammen för omstrukturerings- och omställ
ningsåtgärder i relevant del av bilaga I på ett sådant detaljerat
sätt att det går att verifiera att åtgärden inte får stöd i deras
program för landsbygdsutveckling.”
3. Artikel 20 ska ersättas med följande:
”Artikel 20
Förenlighet och konsekvens
1.
Inget stöd ska ges till saluföringsåtgärder som får stöd
enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 479/2008.
När medlemsstaterna beviljar nationellt stöd för investeringar
ska de informera om detta i de relevanta delarna av blanket
terna i bilagorna I, V och VII till den här förordningen.
2.
Inga åtgärder ska få stöd enligt artikel 15 i förordning
(EG) nr 479/2008 inom ramen för ett nationellt stödprog
ram i enlighet med avdelning II i den förordningen för en
viss medlemsstat eller region som omfattas av stöd enligt
den medlemsstatens eller den regionens program för lands
bygdsutveckling enligt förordning (EG) nr 1698/2005.
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3.
Medlemsstaterna ska presentera de åtgärder de låter
ingå i stödprogrammen för investeringar i relevant del av
bilaga I på ett sådant detaljerat sätt att det går att verifiera
att åtgärden inte får stöd i deras program för landsbygdsut
veckling.”
4. Efter artikel 25 ska följande artikel 25a infogas i avsnitt 7 i
kapitel II i avdelning II:
”Artikel 25a
Kontroll av om villkoren uppfylls
De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska vidta
samtliga nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de villkor
och den gräns som anges i artikel 24.1 i den här förord
ningen jämförd med artikel 16.3 i förordning (EG) nr
479/2008 respekteras. Medlemsstaterna får kontrollera efter
levnaden av gränsen för varje producent eller på nationell
nivå. Medlemsstater som väljer att kontrollen ska ske på
nationell nivå ska i alkoholöversikten varken ta med de
kvantiteter som inte är avsedda för destillering (återtagande
under övervakning) eller de som är avsedda för utveckling av
andra produkter än alkohol för industriell användning.”
5. I artikel 41 c ska led vi utgå:
6. Artikel 103.1 b ska ersättas med följande:
”b) Tabell 9 i bilagan till förordning (EG) nr 1227/2000 ska
fortsätta gälla om inte annat föreskrivs i en tillämpnings
förordning om märkning och presentation av vin som
antas på grundval av artikel 63 i förordning (EG) nr
479/2008.”
7. Bilaga VII ska ersättas med texten i bilagan till denna för
ordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att
den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 januari 2009.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
”BILAGA VII
Tekniska uppgifter om de nationella stödprogrammen enligt artikel 6 c i förordning (EG) nr 479/2008
(belopp i 1 000 euro)

Medlemsstat (1):
Datum för tidigare inlämning:

Datum för inlämning (2):
Nummer på denna ändringstabell:

Räkenskapsår

1. Samlat gårds
stöd

Areal som
omfattas
(ha)
Artikel 9

3a. Omstruktu
rering och om
ställning av vi
nodlingar

3b. Pågående pla
ner

Artikel 10

Artikel 11

Förordning
(EG) nr
1493/1999

Prognos

Genomförande

Prognos

Genomförande

Genomförande

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt belopp
(EUR/ha) (3)
Antal projekt

2. Säljfrämjande
åtgärder på
marknader i
tredjeland

Genomförande

(3)

Totalt

Prognos

(2)

2013

Genomförande

(1)

2012

Prognos

Förordning (EG)
nr 479/2008

2011

Genomförande

Åtgärder

2010

Prognos

2009

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt EUstöd (4)
Statligt stöd

(Kumulativt)

Areal som
omfattas
(ha)

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt belopp
(EUR/ha) (3)
Areal som
omfattas
(ha)

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt belopp
(EUR/ha) (3)
Areal som
omfattas
(ha)

4. Grön skörd

Artikel 12

Genomsnitt
ligt belopp
(EUR/ha) (3)
Antal nya
fonder

5. Gemensamma
fonder

Artikel 13

Genomsnitt
ligt EUstöd (5)

(Kumulativt)
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(3)

Antal produ
center
6. Skördeförsäk
ring

Artikel 14

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

L 16/9

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt EUstöd (6)
Statligt stöd
Antal stöd
mottagare

7. Investeringar i
företag

Artikel 15

(Kumulativt)

Genomsnitt
ligt EUstöd (7)
Statligt stöd

(Kumulativt)

7.1. Investeringar
i företag i kon
vergensregioner

Artikel 15.4
a

Stödberätti
gande kost
nader

(Kumulativt)

7.2. Investeringar
i företag i andra
regioner än kon
vergensregioner

Artikel 15.4
b

Stödberätti
gande kost
nader

(Kumulativt)

7.3. Investeringar
i företag i yttersta
randområden

Artikel 15.4
c

Stödberätti
gande kost
nader

(Kumulativt)

7.4. Investeringar
i företag på de
mindre Egeiska
öarna

Artikel 15.4
d

Stödberätti
gande kost
nader

(Kumulativt)

7.5. Investeringar
i företag i kon
vergensregioner

Artikel 15.4
a

EU-bidrag

(Kumulativt)

7.6. Investeringar
i företag i andra
regioner än kon
vergensregioner

Artikel 15.4
b

EU-bidrag

(Kumulativt)

7.7. Investeringar
i företag i yttersta
randområden

Artikel 15.4
c

EU-bidrag

(Kumulativt)

7.8. Investeringar
i företag på de
mindre Egeiska
öarna

Artikel 15.4
d

EU-bidrag

(Kumulativt)

Högsta bi
dragssatser
(EUR/%vol/
hl) (8)
8. Destillation av
biprodukter

Artikel 16

Miljoner hl
Genomsnitt
ligt EUstöd (9)
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Bidragssatser
(EUR/ha) (8)
9. Destillation av
spritdrycker –
områdesstöd

Artikel 17

Areal (ha)
Genomsnitt
ligt stöd (3)
Bidragssatser
(EUR/%vol/
hl) (8)

10. Krisdestill
ation

Artikel 18

Minsta pro
ducentpris
(EUR/%vol/
hl) (8)
Miljoner hl
Genomsnitt
ligt EUstöd (9)

11. Användning
av koncentrerad
druvmust för be
rikning

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Bidragssatser
(EUR/%vol/
hl) (8)
Artikel 19

Miljoner hl
Genomsnitt
ligt EUstöd (9)

Publikationsbyråns landskod ska användas.
Sista dag för inlämnande: 30 juni 2008 för den första prognosen och sedan 1 mars och 30 juni varje år; 1 mars varje år för genomförande (2010 för första gången).
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med den areal som tas upp i denna bilaga.
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet projekt som tas upp i denna bilaga.
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet fonder som tas upp i denna bilaga.
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet producenter som tas upp i denna bilaga.
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet stödmottagare som tas upp i denna bilaga.
Detaljer ska lämnas i bilagorna I och V.
Beräknas genom att dividera de(t) belopp som deklareras i bilaga II (för prognos) och bilaga VI (för genomförande) med antalet hektoliter som tas upp i denna bilaga.”

