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EU’s nya vinlag. 
 
Att EU har fått en ny vinlag har kanske gått dom mesta förbi, men 
från och med 1 augusti 2009 så gäller nya regler kring framförallt 
urprungsmärkning för alla medlemsländer. Regler som nu börjar slå 
igenom i respektive medlemslands regelverk (vinlagar) och som 
börjar synas på etiketterna. 
 
Förr (före EU's nya vinlag) så var viner producerade inom EU 
uppdelade på dom två kategorierna "kvalitetsviner" producerade i 
specificerade områden" (QWPSR - quality wines produced in 
specified regions) och i "bordsviner" (TW - table wines).  Detta 
översattes till lite olika benämningar inom dom olika 
medlemsstaterna vilket gjorde att det såg lite olika ut för olika 
länder.  I exempelvis Frankrike så bestod kvalitetsvinerna dels av nivån Appellation d'origine contrôlée 
(AOC) och dels av Vin délimité de qualité supérieure (VDQS), medan bordsvinerna bestod av lantvin 
Vin de pays (VdP) och bordsvin Vin de table (VdT). 
 
Nya vinlagen, som gäller från augusti 2009, styrs av regleringar (lagtexter) från framförallt 2006 och 
2008.  Lagen delar upp viner i "vin med geografisk beteckning", som räknas som kvalitetsviner, och 
"vin utan geografisk beteckning", som är dom enkla bordsvinerna.  "Vin med geografisk beteckning" 
delas sedan upp i vin från "skyddat urprungsbetecknat område" (PDO - protected denomination of 
origin) och i vin med "skyddad geografisk beteckning" (PGI - protected geographical indication).  Detta 
gör att vi får tre huvudnivåer, två för kvalitetsviner och en för bordsviner. 
 
I EU's vinlag översätts (den finns ju på svenska) Protected denomination of origin med "vin med 
ursprungsbeteckning" och Protected geographical indication med "vin med geografisk beteckning".  
Obs! att jag har valt att använda egen översättning i första fallet och således översätter protected 
denomination of origin med "skyddat ursprungsbetecknat område"... 
 
Dessutom så har varje land sina egna vinlagar som styr vinnäringen, men dessa måste naturligtvis 
följa EU's övergripande lagar.  Detta innebär att den grundläggande strukturen i alla medlemsländer är 
lika men att det därutöver finns stora skillnader.  Skillnader som varierar från land till land, men även 
från vindistrikt till vindistrikt. 
 
För Frankrike gäller: 
1. Skyddat ursprungsbetecknat område (AOP): 
     - AOP, Appellation d'Origine Protégée  
       alt. AOC, Appellation d'Origine Contrôlée 
2. Skyddad geografisk beteckning (IGP): 
     - IGP, Indication Géographique Protégée - fd VdP (alltså franskt lantvin). 
3. Vin utan geografiskt ursprung (Vins Sans Indication Géographique, VSIG): 
    - Vin de France - fd VdT (franskt bordsvin). 
 
Vin délimité de qualité supérieure (VDQS) försvinner alltså, och dessa områden har antingen 
möjligheten att kvalificera sig till AOP eller så kommer dom bli IGP.  När det gäller AOP så blir detta 
lite av ett komplement till AOC och det blir frivilligt hur regionerna (och appellationerna väljer att 
använda begreppet). Begreppen kommer att fungera vid sidan av varandra och det blir lite upp till 
producenterna att välja...  
 
För Spanien: 
1. Skyddat ursprungsbetecknat område (Denominación de Origen Protegida, DOP): 
     - DOCa, Denominación de Origen Calificada. 
     - DO, Denominación de Origen. 
     - VP   Vinos de Pago. 
     - VC/VCIG, Vinos de Calidad con Indicación Geográfica. 
2. Skyddad geografisk beteckning (Indicación de Origen Protegida, IGP): 
     - VdlT, Vino de la Tierra  (spanskt lantvin). 
3. Vin utan geografiskt ursprung: 
    - Vino (spanskt bordsvin). 
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Så rent praktiskt för oss vinkonsumenter så innebär inte vinlagen så mycket.  I princip så heter 
vinerna, och vindistrikten, samma som förut.   
 
Men... Vinlagen innebär dock mycket mer, den definierar begrepp, vintyper och tillvägagångssätt, den 
styr druvsorter som får användas (eller snarare inte får användas), reglerar nyplanteringar, 
alkoholstyrkor, chaptalisering, tillsättning/borttagande av vinsyra, mm. Regler som delvis varierar efter 
sk växtzoner och som kan vara annorlunda för enskilda medlemsstater.  Nya vinlagen innebär bl.a. 
också att ett system med planteringsrättigheter försvinner, att stöd för destillation av överskottsviner 
fasas ut för att så småningom tas bort och att överskottet istället minskas genom att stödja att 
vingårdsarealer helt enkelt "läggs ner".  Dessutom blir det möjligt för alla ursprungsområden att skriva 
ut ingående druvsorter på etiketterna vilket troligtvis kommer att innebära att vi får se mer av det på 
viner, som traditionellt saknat denna information, exempelvis viner från Bourgogne, Alsace, Chianti, 
m.fl. vindistrikt..  
 
Läs mer:  
http://www.decanter.com/news/wine-news/484367/new-eu-wine-regulations-in-force 
http://www.wineeducationireland.com/weicourses/?p=156 
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm 
 

 


