
AD\897036LV.doc PE480.561v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2011/0231(COD)

29.3.2012

ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizēto vīna 
produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

Atzinumu sagatavoja (*): Herbert Dorfmann

(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 50. pants



PE480.561v02-00 2/15 AD\897036LV.doc

LV

PA_Legam



AD\897036LV.doc 3/15 PE480.561v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

1. PRIEKŠLIKUMA GALVENIE ELEMENTI

Komisijas priekšlikumā ierosināts aizstāt Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulu (EEK) 
Nr. 1601/91, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un 
noformējumu veidošanu („aromatizēti vīna produkti”). Ņemot vērā tehnoloģiskās inovācijas, 
tirgus izmaiņas un augošās patērētāju prasības, tika apsvērta iespēja atjaunināt noteikumus, 
kurus piemēro konkrētu aromatizēto vīna produktu definīcijai, aprakstam, noformējumam, 
marķējumam un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai, vienlaikus ņemot vērā 
tradicionālās ražošanas metodes.

Šajā priekšlikumā ierosināts vienkāršot pašreizējos noteikumus, proti, izmantotās definīcijas 
pielāgot tehnoloģiju attīstībai, un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā spēkā esošos 
noteikumus pielīdzināt Nolīgumam par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS
nolīgums). Priekšlikuma mērķis ir arī saskaņot šā dokumenta tekstu ar terminu „deleģētie 
akti” un „īstenošanas akti” (attiecīgi LESD 290. un 291. pants) definīcijām Līgumā par 
Eiropas Savienības darbību (LESD).

Komisija savā paskaidrojuma rakstā uzsver, ka „aromatizēto vīna produktu ražotājiem ir 
vienots uzskats par to, ka jāsaglabā tas pats satvars un līdzīgi noteikumi” un ka „vajadzīgi 
tikai nelieli tehniski pielāgojumi”. Komisija atzīmē, ka par šiem tehniskajiem pielāgojumiem 
Komisijas dienestiem paziņojuši nozares pārstāvji pēc neoficiālas apspriešanās ar Eiropas 
galvenajiem ražotājiem un valstu organizācijām.

Komisija uzsver, ka tās priekšlikuma citi galvenie mērķi ir šādi: uzlabot Savienības tiesību 
aktu piemērojamību un skaidrību; ieviest precīzi definētu kvalitātes politiku, ko pamato 
produktu definīcijas; atjaunināt konkrētus tirdzniecības nosaukumus, ņemot vērā iespēju 
palielināt vīna daudzumu, nevis tieši pievienot spirtu; uzlabot elastību, pašreizējās 
koplēmuma procedūras vietā ar deleģētiem aktiem pilnvarojot Komisiju grozīt produktu 
definīcijas un aprakstus; pielāgot Savienības noteikumus jaunām tehniskajām prasībām un 
PTO prasībām, tostarp TRIPS nolīgumam, un definēt kritērijus, kādus piemēro jaunu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanai.

2. REGULAS PROJEKTA STRUKTŪRA

Regulas projektā ir 4 nodaļas un 3 pielikumi.

I nodaļā sniegtas produktu pamatdefinīcijas un klasifikācija.

II nodaļa ir veltīta aprakstam, noformējumam un marķējumam. Tajā aplūkotas I un 
II pielikumā noteiktās prasības un ierobežojumi un Komisijai deleģētas pilnvaras noteikt 
jaunus atļautus ražošanas procesus. Vēl tajā pievērsta uzmanība aromatizēto vīna produktu 
starptautiskajām analīžu metodēm un paredzēti īpaši šo produktu marķēšanas noteikumi.
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Tālāk II nodaļā, atsaucoties uz I un II pielikumu, noteikta saskaņota sistēma, kuras pamatā ir 
ierastā kvalitātes prakse un jaunumi produktu kvalitātes jomā. Tās mērķis ir precīzi informēt 
patērētāju par produktiem (tirdzniecības nosaukumi) un ražotājam uzlikt pienākumu sniegt 
visu vajadzīgo informāciju, lai nepieļautu patērētāja maldināšanu.

Regulas projekta III nodaļā paredzēti ES starptautiskajām saistībām atbilstīgi noteikumi par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas šobrīd uzskaitītas 
Regulā (EEK) Nr. 1601/91, tiek pārvietotas uz reģistru, kas izveidots atbilstīgi šīs regulas 
22. pantam.

IV nodaļā noteikti vispārīgi, pārejas un nobeiguma pasākumi.

I pielikumā iekļautas tehniskās definīcijas un prasības aromatizēto vīna produktu ražošanas 
jomā.

Visbeidzot, II pielikumā iekļauti šo produktu tirdzniecības nosaukumi un saistītie apraksti.

3. REFERENTA IEROSINĀTIE GROZĪJUMI

Atzinuma sagatavotājs atbalsta vairākumu Komisijas priekšlikumā ierosināto elementu, kas 
patiesībā attiecas uz tehniskiem pielāgojumiem un, kā jau norādījuši nozares pārstāvji, 
patiesībā nemaina politiku šajā jomā. Tāpēc viņš ierosina apstiprināt priekšlikumu ar dažiem 
grozījumiem, proti:

- atzinuma sagatavotājs uzskata, ka aromatizēto vīna produktu tirdzniecības nosaukumu un 
aprakstu atjaunināšana faktiski ir būtiska šīs regulas daļa un tādēļ tas nebūtu jādara ar 
deleģētu aktu palīdzību, kā ierosina Komisija, bet gan, piemērojot parasto likumdošanas 
procedūru;

- patērētājam būtu jāzina, vai galvenās sastāvdaļas izcelsmes vieta patiešām ir tā pati, kas 
aromatizētā vīna izcelsmes vieta (līdzīgs noteikums jau iekļauts nesen pieņemtās Regulas 
(ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 26. panta 
3. punktā);

- tāpat patērētājam būtu jāzina, vai ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi aizsargātos aromatizētos 
vīna produktos izmantoto vīnogu izcelsmes vieta patiešām ir tā pati, kas produkta izcelsmes 
vieta;

- aromatizēto vīnu aprakstā būtu jāiekļauj gan tādi aromatizētie vīni, kuriem spirts nav 
pievienots, gan tādi aromatizētie vīni, kuriem ir pievienots spirts;

- „aromatizētiem vīna dzērieniem”, kuriem pievienots spirts, faktiskajai spirta 
tilpumkoncentrācijai jābūt vismaz 7,5 tilp. %;

- produkta specifikācijā iekļaujamā informācija attiecībā uz saikni starp ģeogrāfisko apgabalu 
un galaproduktu ir diezgan svarīgs patērētāja izvēli noteicošs faktors, un tāpēc tas jāuzskata 
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par šīs regulas nebūtisku elementu; tādēļ attiecīgie pasākumi būtu jāpieņem ar deleģētu aktu 
palīdzību;

- tāpat ar deleģētu aktu palīdzību būtu jāpieņem arī pasākumi attiecībā uz pārbaudēm un 
verifikāciju, jo šie pasākumi ir svarīgi kā patērētāju, tā ražotāju interešu aizsardzībai;

- visbeidzot, produktu definīciju kopumā būtu lietderīgi iekļaut šo produktu gatavošanas 
raksturīgākos posmus (aromatizēšana, spirta pievienošana vai nepievienošana, krāsvielu 
pievienošana, saldināšana).

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) “Aromatizēti vīna produkti” ir produkti, 
kas iegūti no vīna nozares produktiem, kā 
minēts Regulā (ES) Nr. [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 galīgā redakcija, 
pieskaņota Vienotā TKO regula], un kas ir 
aromatizēti. Tos klasificē šādi:

(1) “Aromatizēti vīna produkti” ir produkti, 
kas iegūti no vīna nozares produktiem, kā 
minēts Regulā (ES) Nr. [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 galīgā redakcija, 
pieskaņota Vienotā TKO regula], un kas ir 
aromatizēti saskaņā ar I pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem. Tos klasificē 
šādi:

Pamatojums

Produktu definīciju kopumā būtu lietderīgi iekļaut šo produktu gatavošanas raksturīgākos 
posmus (aromatizēšana, spirta pievienošana vai nepievienošana, krāsvielu pievienošana, 
saldināšana). Tehniskās prasības jānosaka pielikumos. Aromatizētiem vīniem drīkst pievienot 
spirtu, taču to nedrīkst pievienot citu kategoriju produktiem, izņemot konkrētus, II pielikumā 
noteiktus produktus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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ca) kam pievienots spirts, krāsvielas 
un/vai saldinātāji saskaņā ar I pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem;

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka šīs metodes var izmantot pēc izvēles.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kam pievienotas krāsvielas un/vai 
saldinātāji saskaņā ar I pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem;

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka šīs metodes var izmantot pēc izvēles.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) kam nav pievienots spirts, ja vien 
II pielikumā nav noteikts citādi;

Pamatojums

Produktu definīciju kopumā būtu lietderīgi iekļaut šo produktu gatavošanas raksturīgākos 
posmus (aromatizēšana, spirta pievienošana vai nepievienošana, krāsvielu pievienošana, 
saldināšana). Tehniskās prasības jānosaka pielikumos. Aromatizētiem vīniem drīkst pievienot 
spirtu, taču to nedrīkst pievienot citu kategoriju produktiem, izņemot konkrētus, II pielikumā 
noteiktus produktus.

Grozījums Nr. 5
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Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) kam var būt pievienots spirts un kam 
tādēļ spirta faktiskā tilpumkoncentrācija 
ir vismaz 7 % (tilpumprocenti).

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kam pievienotas krāsvielas un/vai 
saldinātāji saskaņā ar I pielikumā 
paredzētajiem noteikumiem;

Pamatojums

Jāpaskaidro, ka šīs metodes var izmantot pēc izvēles.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienībā izmanto II pielikumā 
paredzētos aromatizēto vīna produktu 
tirdzniecības nosaukumus. Šos 
nosaukumus var izmantot tikai to 
aromatizēto vīna produktu tirdzniecībai, 
kuri atbilst prasībām, kas noteiktas 
minētajā pielikumā saistībā ar atbilstošo 
tirdzniecības nosaukumu.

1. Attiecībā uz šiem produktiem Savienībā 
izmanto tikai II pielikumā paredzētos 
aromatizēto vīna produktu tirdzniecības 
nosaukumus. Šos nosaukumus var izmantot 
tikai to aromatizēto vīna produktu 
tirdzniecībai, kuri atbilst prasībām, kas 
noteiktas minētajā pielikumā saistībā ar 
atbilstošo tirdzniecības nosaukumu.

Pamatojums

Būtu lietderīgi nodrošināt, lai vispārējo nosaukumu „aromatizēts vīna produkts” nevarētu 
izmantot kā tirdzniecības nosaukumu, jo šis nosaukums pietiekami precīzi nenorāda 
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patērētājam produkta kategoriju.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aromatizētajiem vīna produktiem, kas 
atbilst prasībām attiecībā uz vairāk nekā 
vienu tirdzniecības nosaukumu, var 
izmantot tikai vienu atbilstošo tirdzniecības 
nosaukumu.

2. Ja vien II pielikumā nav noteikts citādi,
aromatizētajiem vīna produktiem, kas 
atbilst prasībām attiecībā uz vairāk nekā 
vienu tirdzniecības nosaukumu, var 
izmantot tikai vienu atbilstošo tirdzniecības 
nosaukumu.

Pamatojums

Būtu lietderīgi atbilstīgi pašreizējai situācijai saglabāt spēkā noteikumus, kas attiecas uz 
konkrētiem tradicionāliem produktiem un ko piemēro ražošanai un marķēšanai.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Alkoholisku dzērienu, kas neatbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām, nedrīkst 
raksturot, noformēt vai marķēt, izmantojot 
tādus vārdus vai frāzes kā, piemēram, "kā", 
"tips", "veids", "ražots", "aromāts" vai 
citus terminus, kas līdzīgi šajā regulā 
noteiktajiem tirdzniecības nosaukumiem.

3. Alkoholisku dzērienu, kas neatbilst šajā 
regulā noteiktajām prasībām, nedrīkst 
raksturot, noformēt vai marķēt, izmantojot 
tādus vārdus vai frāzes kā, piemēram, "kā", 
"tips", "veids", "ražots", "aromāts", vai 
citus līdzīgus terminus vai grafiskus 
elementus, kas var maldināt patērētāju.

Grozījums Nr.10

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Eiropas Parlaments un Padome, 
ievērojot parasto likumdošanas procedūru 
attiecībā uz Komisijas priekšlikumu, var 
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atjaunināt tirdzniecības nosaukumus un 
aprakstus, kas noteikti II pielikumā. 

Pamatojums

Tā kā aromatizēto vīna produktu tirdzniecības nosaukumu un aprakstu atjaunināšana ir 
būtiska šīs regulas daļa, to nevajadzētu darīt ar deleģētu aktu palīdzību, bet gan, piemērojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
6. pants – otrā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenās sastāvdaļas izcelsmes vieta nav 
jānorāda.

svītrots

Pamatojums

 Patiešām nav vajadzības norādīt galvenās sastāvdaļas izcelsmes vietu. Tādē°’l minētā 
Komisijas norāde uz to šajā normatīvajā dokumentā ir lieka. Noteikumiem attiecībā uz 
aromatizēto vīna produktu galvenās sastāvdaļas izcelsmes vietas norādīšanu jāatbilst 
vispārējai pieejai, kas paredzēta Regulā (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
9. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) II pielikumā noteiktos tirdzniecības 
nosaukumus un aprakstus.

svītrots

Pamatojums

Tā kā aromatizēto vīna produktu tirdzniecības nosaukumu un aprakstu atjaunināšana ir 
būtiska šīs regulas daļa, to nevajadzētu darīt ar deleģētu aktu palīdzību, bet gan, piemērojot 
parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
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29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai nodrošinātu produkta kvalitāti un 
izsekojamību, Komisija ar deleģētiem 
aktiem var paredzēt nosacījumus, saskaņā
ar kuriem produkta specifikācija var 
ietvert papildu prasības, kā minēts 
11. panta 2. punkta f) apakšpunktā.

2. Lai nodrošinātu produkta kvalitāti un 
izsekojamību, Komisijai piešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
35. pantu:

a) attiecībā uz produkta specifikācijā 
iekļaujamo informāciju par saikni starp 
ģeogrāfisko apgabalu un galaproduktu;
b) paredzot nosacījumus, saskaņā ar 
kuriem produkta specifikācija var ietvert 
papildu prasības, kā minēts 11. panta 
2. punkta f) apakšpunktā.

Pamatojums

Produkta specifikācijā iekļaujamā informācija attiecībā uz saikni starp ģeogrāfisko apgabalu 
un galaproduktu ir diezgan svarīgs patērētāja izvēli noteicošs faktors, un tāpēc tas jāuzskata 
par šīs regulas nebūtisku elementu, kas jāpieņem ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
29. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto 
pārbaužu efektivitāti, Komisija ar 
deleģētiem aktiem var pieņemt vajadzīgos 
pasākumus par nozares dalībnieku 
paziņošanu kompetentajām iestādēm.

6. Lai nodrošinātu šajā nodaļā paredzēto 
pārbaužu efektivitāti, Komisijai piešķir 
pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
saskaņā ar 35. pantu par nozares 
dalībnieku paziņošanu kompetentajām 
iestādēm, kā arī par pārbaudēm un 
verifikāciju, kas jāveic dalībvalstīm, 
tostarp testēšanu.

Pamatojums

Pārbaudes un verifikācija ir svarīgas ražotāju un patērētāju interešu aizsardzībai, un tādēļ 
tās jāuzskata par šīs regulas nebūtisku elementu, kas jāpieņem ar deleģētiem aktiem.
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Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) produkta specifikācijā iekļaujamo 
informāciju attiecībā uz saikni starp 
ģeogrāfisko apgabalu un galaproduktu;

svītrots

Pamatojums

Produkta specifikācijā iekļaujamā informācija attiecībā uz saikni starp ģeogrāfisko apgabalu 
un galaproduktu ir diezgan svarīgs patērētāja izvēli noteicošs faktors, un tāpēc tas jāuzskata 
par šīs regulas nebūtisku elementu, kas jāpieņem ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) pārbaudēm un verifikāciju, kas jāveic 
dalībvalstīm, tostarp testēšanu.

svītrots

Pamatojums

Pārbaudes un verifikācija ir svarīgas ražotāju un patērētāju interešu aizsardzībai, un tādēļ 
tās jāuzskata par šīs regulas nebūtisku elementu, kas jāpieņem ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Aromatizēts vīns (1) Aromatizēts vīns
Aromatizēts vīns, kam nav pievienots 
spirts.

Aromatizēts vīns, kam ir vai nav pievienots 
spirts.
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Pamatojums

Pietiek ar vienu tirdzniecības nosaukumu — aromatizēto vīnu aprakstā būtu jāiekļauj gan tādi 
aromatizētie vīni, kuriem spirts nav pievienots, gan tādi aromatizētie vīni, kuriem ir 
pievienots spirts.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Aromatizēts stiprinātais vīns svītrots
Aromatizēts vīns, kam ir pievienots spirts.

Pamatojums

Pietiek ar vienu tirdzniecības nosaukumu — aromatizēto vīnu aprakstā būtu jāiekļauj gan tādi 
aromatizētie vīni, kuriem spirts nav pievienots, gan tādi aromatizētie vīni, kuriem ir 
pievienots spirts.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 4. punkts – trešais ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kurš var būt saldināts tikai ar 
karamelizētu cukuru, saharozi, vīnogu 
misu, rektificētu vīnogu misas 
koncentrātu un vīnogu misas 
koncentrātu.

– kurš var būt saldināts tikai ar 
produktiem, kas minēti I pielikuma 
2. punktā.

Pamatojums

Vermuta saldināšanai būtu jāļauj izmantot I pielikuma 2. punktā minētos produktus.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 3. punkts – otrā rindkopa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apzīmējumam «Sangria» jāpievieno vārdi
«ražots…», kam seko ražotājas dalībvalsts 
nosaukums vai mazāka reģiona 
nosaukums, izņemot tad, ja produkts ir 
ražots Spānijā vai Portugālē.

Ja dzēriens ražots kādā dalībvalstī, 
izņemot Spāniju un Portugāli, 
nosaukumu „Sangria” var izmantot 
papildus tirdzniecības nosaukumam 
„aromatizēts vīna dzēriens”, kuram 
jāpievieno vārds „ražots ..”, kam seko 
ražotājas dalībvalsts nosaukums vai 
mazāka reģiona nosaukums lokatīvā.

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir saglabāt status quo saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1601/1991, 
aizsargājot nosaukumu „Sangria”, kura izcelsme ir Spānija un Portugāle.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 3. punkts – trešā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apzīmējums «Sangria» var aizstāt 
apzīmējumu „aromatizēts vīna dzēriens" 
tikai tad, ja dzēriens ir ražots Spānijā vai 
Portugālē.

Nosaukums „Sangria” var aizstāt 
tirdzniecības nosaukumu „aromatizēts 
vīna dzēriens” tikai tad, ja dzēriens ir 
ražots Spānijā vai Portugālē.

Pamatojums

Skaidri jānosaka atšķirība starp „tirdzniecības nosaukumu”, kas ietver apzīmējumu
„aromatizēts vīna dzēriens”, un nosaukumu „Sangria”.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 4. punkts – otrā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apzīmējumam «Clarea» jāpievieno vārdi 
«ražots…», kam seko ražotājas dalībvalsts 
nosaukums vai mazāka reģiona 
nosaukums, izņemot tad, ja produkts ir 
ražots Spānijā.

Ja dzēriens ražots kādā dalībvalstī, 
izņemot Spāniju, nosaukumu „Clarea” 
var izmantot papildus tirdzniecības 
nosaukumam „aromatizēts vīna 
dzēriens”.Nosaukumam „Clarea” 
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jāpievieno vārdi „ražots ..”, kam seko 
ražotājas dalībvalsts nosaukums vai 
mazāka reģiona nosaukums.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir saglabāt status quo, ņemot vērā, ka nosaukums «Clarea» ir jāaizsargā.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
II pielikums – B daļa – 4. punkts – trešā rindkopa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apzīmējums "Clarea" var aizstāt 
apzīmējumu "aromatizēts vīna dzēriens" 
tikai tad, ja dzēriens ir ražots Spānijā.

Nosaukums „Clarea” var aizstāt 
tirdzniecības nosaukumu „aromatizēts 
vīna dzēriens” tikai tad, ja dzēriens ir 
ražots Spānijā.

Pamatojums

Skaidri jānorāda atšķirība starp „nosaukumu” un „tirdzniecības nosaukumu”.
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