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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложението на Комисията цели да замени Регламент № 1601/91 на Съвета от 10 
юни 1991 г., който урежда определянето, описанието и представянето на 
ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани 
коктейли от лозаро-винарски продукти („ароматизирани лозаро-винарски продукти“). 
Предвид технологичните нововъведения, развитието на пазара и променящите се 
очаквания на потребителите бе счетено за необходимо да се актуализират правилата, 
приложими за определянето, описанието, представянето, етикетирането и защитата на 
географските указания на някои ароматизирани лозаро-винарски продукти при 
отчитане на традиционните методи на производство.

Предложението опростява съществуващите правила, и по-специално адаптира 
ползваните определения в съответствие с техническия напредък и привежда 
съществуващите правила за географски указания в съответствие със Споразумението за 
свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост 
(Споразумението ТРИПС). Предложението също така цели да приведе текста в 
съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по 
отношение на „делегираните актове“ и „актовете за изпълнение“ (съответно член 290 и 
член 291 от ДФЕС). 

В своя обяснителен меморандум Комисията посочва съществуването на „консенсус 
между производителите на ароматизирани лозаро-винарски продукти за запазване на 
същата рамка и подобни правила“, както и че „само незначителни технически 
адаптации изглеждат необходими“. Комисията отбелязва, че тези технически адаптации 
бяха съобщени на службите ѝ от представителите на сектора след неофициално 
консултиране с основните европейски производители и национални организации.

Като допълнителни основни цели на своето предложение Комисията посочва 
подобряването на приложимостта и яснотата на законодателството на Съюза; 
въвеждането на добре дефинирана политика за качество въз основа на определенията 
на продуктите; актуализирането на някои търговски наименования с оглед 
възможността за повишаване съдържанието на вино за сметка на директното добавяне 
на алкохол; по-голямата гъвкавост чрез прехвърляне на компетентност за изменение на 
определенията и описанията на продуктите от настоящата процедура за съвместно 
вземане на решение към Комисията посредством делегирани актове; адаптирането на 
правилата на Съюза към новите технически изисквания и към изискванията на СТО,
включително Споразумението ТРИПС; както и определянето на критериите относно 
признаването на нови географски указания.

2. СТРУКТУРА НА ПРОЕКТА ЗА РЕГЛАМЕНТ

Проектът за регламент се състои от 4 глави и 3 приложения:
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В глава І се посочват основните определения и класификация на продуктите.

Глава II е посветена на описанието, представянето и етикетирането. Тя се отнася до 
изискванията и ограниченията, установени в приложения I и II, и делегира на 
Комисията въвеждането на нови разрешени производствени технологии. Тя се позовава 
на международни методи за анализ по отношение на анализите на ароматизирани 
лозаро-винарски продукти и установява специфични правила за етикетиране на тези 
продукти.

Глава II установява освен това, като се позовава на приложения I и II, последователна 
система, основана на традиционните практики за гарантиране на качеството и на 
новостите, по отношение на качеството на продуктите. Тя има за цел да осигури на 
потребителите ясна информация за естеството на продуктите (търговски наименования) 
и задължава производителя да предостави цялата необходима информация, за да се 
избегне подвеждането на потребителите.

Глава III определя правилата за географски указания в съответствие с международните 
задължения на ЕС. Географските указания, изброени понастоящем в Регламент 
№ 1601/91, се прехвърлят към регистъра, създаден съгласно член 22 от настоящия 
регламент. 

В глава IV са определени общи, преходни и заключителни мерки.

Приложение I включва техническите определения и изисквания за производството на 
ароматизирани лозаро-винарски продукти.

Накрая, приложение II включва търговските им наименования и свързаните с тях 
описания.

3. ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ ДОКЛАДЧИКА 

Докладчикът по становище е съгласен с повечето елементи на предложението на 
Комисията, което действително се отнася до технически адаптации без реална промяна 
на политиката, както се посочва и от представителите на сектора. Следователно той 
предлага предложението да бъде одобрено, но с някои изменения, а именно:

- докладчикът по становище счита, че актуализирането на търговските наименования и 
описанията на ароматизираните лозаро-винарски продукти всъщност представлява 
съществен елемент от този регламент и поради тази причина не следва да се извършва 
чрез делегирани актове, както предлага Комисията, а чрез обикновената законодателна 
процедура;

- потребителят следва да е информиран дали мястото на произход на основната 
съставка в действителност е същото като мястото на произход на самото ароматизирано 
вино (подобна разпоредба е включена в член, 26 параграф 3 от приетия неотдавна 
Регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите);
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- по подобен начин, за ароматизираните лозаро-винарски продукти със защитени 
географски указания, потребителят следва да е информиран дали мястото на произход 
на използваното грозде е действително същото като мястото на произход на продукта;

- описанието на ароматизираното вино следва да обхваща както ароматизираното вино 
без добавен алкохол, така и ароматизираното вино с добавен алкохол;

- когато към „ароматизирана напитка на основата на вино“ е добавен алкохол, 
действителното ѝ обемно алкохолно съдържание следва да бъде най-малко 7,5 обемни 
процента;

- информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 
между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 
потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен елемент 
от този регламент. Ето защо съответните мерки следва да се приемат посредством 
делегирани актове;

- по подобен начин, мерките във връзка с проверките и дейностите по контрола следва 
да се приемат посредством делегирани актове, защото са важни за защитата на 
интересите както на производителите, така и на потребителите;

- накрая, редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 
елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 
оцветяване, подслаждане).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 
продукти“: означава продукти, 
получени от продукти на лозаро-
винарския сектор, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 окончателен, 
хармонизирани, единна обща 
организация на пазара], които са били 
ароматизирани. Те са класифицирани, 

(1) „ароматизирани лозаро-винарски 
продукти“: означава продукти, 
получени от продукти на лозаро-
винарския сектор, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № [XXXX/20XX. 
COM(2010)0799 окончателен, 
хармонизирани, единна обща 
организация на пазара], които са били 
ароматизирани съгласно условията, 
установени в приложение I. Те са 
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както следва: класифицирани, както следва:

Обосновка

Редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 
елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 
оцветители, подсладители). Техническите подробности следва да се включат в 
приложенията. Добавянето на алкохол е възможно при ароматизираните вина и не е 
разрешено за останалите категории продукти, освен за конкретни продукти, които 
са изрично определени в приложение II.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) към която може да са добавени 
алкохол, оцветители и/или 
подсладители съгласно условията, 
установени в приложение I;

Обосновка

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) към която може да са добавени 
оцветители и/или подсладители 
съгласно условията, посочени в 
приложение I;

Обосновка

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква в б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) към която не е добавен алкохол, 
освен ако не е предвидено друго в 
приложение II;

Обосновка

Редно е в текста на определенията на продуктите да се въведат характерните 
елементи на тяхното приготвяне (ароматизиране, добавяне или не на алкохол, 
оцветители, подсладители). Техническите подробности следва да се включат в 
приложенията. Добавянето на алкохол е възможно при ароматизираните вина и не е 
разрешено за останалите категории продукти, освен за конкретни продукти, които 
са изрично определени в приложение II.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) към която може да е бил добавен 
алкохол, при което действителното ѝ 
обемно съдържание на алкохол е най-
малко 7 обемни процента.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) към която може да са добавени 
оцветители и/или подсладители 
съгласно условията, посочени в 
приложение I;
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Обосновка

Необходимо е да бъде ясно посочено, че тези техники не са задължителни.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В Съюза се използват търговските 
наименования на ароматизирани лозаро-
винарски продукти съгласно
приложение II. Тези наименования 
могат да се използват само за 
продажбата на ароматизирани лозаро-
винарски продукти, които отговарят на
изискванията, определени в това 
приложение за съответното търговско 
наименование.

1. По отношение на тези продукти в 
Съюза се използват само търговските 
наименования на ароматизирани лозаро-
винарски продукти, които са 
предвидени в приложение II.  Тези 
наименования могат да се използват 
само за продажбата на ароматизирани 
лозаро-винарски продукти, които 
отговарят на изискванията, определени 
в това приложение за съответното 
търговско наименование.

Обосновка

Редно е да се гарантира, че родовото наименование „ароматизиран лозаро-винарски 
продукт“ не може да се използва като търговско наименование, тъй като то не 
представя никоя категория продукт достатъчно точно, така че да информира 
потребителите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За ароматизиран лозаро-винарски 
продукт, който отговаря на 
изискванията на повече от едно 
търговско наименование, може да се 
използва само едно съответно търговско 
наименование.

2. Освен ако не е предвидено друго в 
приложение II, за ароматизиран 
лозаро-винарски продукт, който 
отговаря на изискванията на повече от 
едно търговско наименование, може да 
се използва само едно съответно 
търговско наименование.
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Обосновка

Редно е да се даде възможност конкретните разпоредби, които се отнасят до 
традиционни продукти и се прилагат по отношение на производството и 
етикетирането, да останат в сила при условия, еднакви със съществуващите в 
момента. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За алкохолна напитка, която не 
отговаря на изискванията по настоящия 
регламент, не може да се използва 
описание, представяне или етикетиране 
чрез комбиниране на думи или изрази 
като „като“, „тип“, „стил“, 
„произведено“, „аромат“ или други 
термини, сходни с някое от 
търговските наименования, 
предвидени в настоящия регламент.

3. За алкохолна напитка, която не 
отговаря на изискванията по настоящия 
регламент, не може да се използва 
описание, представяне или етикетиране 
чрез комбиниране на думи или изрази 
като „като“, „тип“, „стил“, 
„произведено“, „аромат“ или други
подобни термини, или графични 
компоненти, които могат да въведат 
потребителя в заблуждение.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европейският парламент и 
Съветът, като действат в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура по 
предложение на Комисията, могат да 
актуализират търговските 
наименования и описанията, посочени 
в приложение II. 

Обосновка

Актуализирането на търговските наименования и описанията на ароматизираните 
лозаро-винарски продукти не следва да се извършва посредством делегирани актове, а 
посредством обикновената законодателна процедура, като се има предвид, че то е 
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съществен елемент от настоящия регламент.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се изисква указване на мястото, 
откъдето е доставена основната 
съставка.

заличава се

Обосновка

 Наистина няма нужда да се указва мястото, откъдето е доставена основната 
съставка. Следователно посочването на тази разпоредба от страна на Комисията в 
законодателния текст е излишно. Правилата относно указването на мястото, 
откъдето е доставена основната съставка на ароматизирани лозаро-винарски 
продукти, не следва да се отклоняват от общия подход, възприет в Регламент (ЕС) 
№1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 9 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) търговските наименования и 
описанията, установени в 
приложение II.

заличава се

Обосновка

Актуализирането на търговските наименования и описанията на ароматизираните 
лозаро-винарски продукти не следва да се извършва посредством делегирани актове, а 
посредством обикновената законодателна процедура, като се има предвид, че то е 
съществен елемент от настоящия регламент.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел да се гарантира качеството и 
проследяването на продуктите, чрез
делегирани актове Комисията може да 
предвиди условията, при които 
спецификациите на продуктите 
могат да съдържат допълнителни 
изисквания съгласно член 11, 
параграф 2, буква е).

2. С цел да се гарантира качеството и 
проследяването на продуктите,
Комисията разполага с 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 35:

а) относно информацията, която 
следва да бъде посочена в 
спецификацията на продукта по 
отношение на връзката между 
географския район и крайния продукт;
б) за определяне на условията, при 
които спецификациите на 
продуктите могат да съдържат 
допълнителни изисквания съгласно 
член 11, параграф 2, буква е).

Обосновка

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 
между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 
потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 
елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 
актове.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. С цел да гарантира ефективността на 
контрола, предвиден в настоящата 
глава, чрез делегирани актове
Комисията може да приема 
необходимите мерки относно 

6. С цел да гарантира ефективността на 
контрола, предвиден в настоящата 
глава, Комисията разполага с 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 35
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нотификацията на операторите до 
компетентните органи.

относно нотификацията на операторите 
до компетентните органи, както и 
такива относно проверките и 
контрола, които следва да се 
извършват от държавите членки, в 
това число изпитванията.

Обосновка

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 
производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 
разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 
приемане посредством делегирани актове. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, която следва да 
бъде посочена в спецификацията на 
продукта по отношение на 
връзката между географския район и 
крайния продукт;

заличава се

Обосновка

Информацията, която се съдържа в спецификацията на продукта, относно връзката 
между географския район и крайния продукт, е от значителна важност за избора на 
потребителя и поради тази причина следва да се разглежда като несъществен 
елемент от настоящия регламент, който изисква приемане посредством делегирани 
актове.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проверките и контрола, които 
следва да се извършват от държавите 

заличава се
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членки, в това число изпитванията.

Обосновка

Проверките и дейностите по контрола са важни за защитата на интересите на 
производителите и на потребителите и поради тази причина следва да се 
разглеждат като несъществен елемент от настоящия регламент, който изисква 
приемане посредством делегирани актове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част А – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Ароматизирано вино: (1) Ароматизирано вино: 
Ароматизирано вино, към което не е 
добавян алкохол.

Ароматизирано вино със  или без 
добавен алкохол.

Обосновка

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 
следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 
ароматизираното вино с добавен алкохол.

Изменение 18

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част А – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Ароматизирано подсилено вино: заличава се
Ароматизирано вино, към което е бил 
добавен алкохол.

Обосновка

Едно търговско наименование е достатъчно: описанието на ароматизираното вино 
следва да обхваща както ароматизираното вино без добавен алкохол, така и 
ароматизираното вино с добавен алкохол.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част А – точка 4 – трето тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за подслаждането на което могат да 
бъдат използвани само карамелизирана 
захар, захароза, гроздова мъст, 
ректифицирана концентрирана 
гроздова мъст и концентрирана 
гроздова мъст.

– за подслаждането на което могат да 
бъдат използвани само продуктите, 
посочени в точка 2 от приложение I.

Обосновка

Продуктите, предвидени в точка 2 от приложение I, следва да бъдат разрешени за 
подслаждане на вермут.

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – точка 3 – втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в…“, последвани 
от името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания или Португалия.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от Испания 
или Португалия, терминът „Sangria“
може да бъде използвана в допълнение 
към търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“, което трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в…“, последвани 
от името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 
район.

Обосновка

Изменението се стреми да запази настоящото положение съгласно Регламент (ЕИО) 
№1601/1991, който защитава термина „Sangria“,  произхождащ от Испания и 
Португалия.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – точка 3 – трети параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Sangria“ може да замени
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 
че напитката е била произведена в 
Испания или в Португалия.

Терминът „Sangria“ може да замени
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 
вино“ единствено в случай че напитката 
е била произведена в Испания или в 
Португалия.

Обосновка

Необходимо е да се направи ясно разграничение между „търговско наименование“, 
което включва описанието „ароматизира напитка на основата на вино“ и термина 
„Sangria“.

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – точка 4 – втори параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ трябва 
задължително да бъде придружено от 
думите „произведено в ...“, последвани 
от името на държавата членка 
производител или на по-ограничен 
район, освен ако тя е произведена в 
Испания.

Когато напитката е произведена в 
държава членка, различна от 
Испания, терминът „Clarea“ може да 
бъде използван в допълнение към 
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на 
основата на вино“. Терминът „Clarea“ 
трябва задължително да бъде 
придружен от думите „произведено в 
...“, последвани от името на държавата 
членка производител или на по-
ограничен район.

Обосновка

Изменението се стреми да запази настоящото положение, като се има предвид, че 
терминът „Clarea“ е необходимо да бъде защитен.

Изменение 23
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част Б – точка 4 – трети параграф

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описанието „Clarea“ може да замени
описанието „ароматизирана напитка на 
основата на вино“ единствено в случай 
че напитката е била произведена в 
Испания.

Терминът „Clarea“ може да замени
търговското наименование 
„ароматизирана напитка на основата на 
вино“ единствено в случай че напитката 
е била произведена в Испания.

Обосновка

Необходимо е да се направи ясно разграничение между „термин“ и „търговско 
наименование“.
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