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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. PRINCIPALELE ELEMENTE ALE PROPUNERII

Propunerea Comisiei urmărește înlocuirea Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului 
din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea 
vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din 
produse vitivinicole („produse vitivinicole aromatizate”). Având în vedere inovarea 
tehnologică, evoluțiile pieței și așteptările din ce în ce mai mari ale consumatorilor, s-a 
considerat necesară actualizarea normelor aplicabile definirii, descrierii, prezentării, 
etichetării și protejării indicațiilor geografice ale anumitor produse vitivinicole aromatizate, 
ținând seama în același timp de metodele de producție tradiționale.

Propunerea simplifică normele în vigoare și, în special adaptează definițiile utilizate la 
progresul tehnic și aliniază normele existente privind indicațiile geografice la Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (acordul TRIPs). De asemenea, 
urmărește alinierea textului la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) în 
privința actelor delegate și a actelor de punere în aplicare (articolele 290 și respectiv 291 din 
TFUE). 

Comisia, în expunerea sa de motive arată faptul că „între producătorii de produse vitivinicole 
aromatizate există un consens în ceea ce privește păstrarea aceluiași cadru și a unor norme 
similare” și că „se pare că sunt necesare numai ajustări tehnice minore”. Comisia constată 
faptul că respectivele ajustări tehnice au fost comunicate serviciilor sale de către 
reprezentanții sectorului, după consultarea informală a principalilor producători europeni și 
organizații naționale.

Comisia subliniază că celelalte obiective principale ale propunerii sunt: îmbunătățirea 
aplicabilității și clarității legislației Uniunii, o politică privind calitatea bine definită, bazată pe 
definițiile produselor, actualizarea anumitor denumiri comerciale în perspectiva creșterii 
conținutului de vin în locul adaosului direct de alcool, creșterea flexibilității prin transferarea 
competenței de a modifica definițiile și descrierile produselor, de la actuala procedură de 
codecizie către Comisie, prin intermediul actelor delegate, adaptarea reglementărilor Uniunii 
la noile cerințe tehnice și la cerințele OMC, inclusiv acordul TRIPs, și definirea unor criterii 
de orientare pentru recunoașterea noilor indicații geografice.

2. STRUCTURA PROIECTULUI DE REGULAMENT:

Proiectul de regulament cuprinde 4 capitole și 3 anexe:

Capitolul I stabilește definițiile de bază și clasificarea produselor.

Capitolul II abordează descrierea, prezentarea și etichetarea. Acest capitol se referă la 
cerințele și restricțiile stabilite în anexele I și II și deleagă Comisiei stabilirea unor noi procese 
de producție autorizate. De asemenea, se referă la metodele internaționale de analiză a 
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produselor vitivinicole aromatizate și stabilește norme specifice de etichetare pentru produsele 
respective.

În continuare, capitolul II stabilește, prin referire la anexele I și II, un sistem coerent bazat pe 
practici tradiționale în materie de calitate și pe noi evoluții în ceea ce privește calitatea 
produselor. Obiectivul acestuia este de a furniza consumatorilor informații clare cu privire la 
natura produselor (denumiri comerciale), obligând producătorii să furnizeze toate informațiile 
necesare pentru evitarea situațiilor în care consumatorii sunt induși în eroare.

Capitolul III stabilește normele privind indicațiile geografice în conformitate cu 
angajamentele asumate de UE la nivel internațional. Indicațiile geografice enumerate în 
prezent în Regulamentul nr. 1601/91 sunt transferate în registrul stabilit în conformitate cu 
articolul 22 din prezentul regulament. 

Capitolul IV instituie măsuri generale, tranzitorii și finale.

Anexa I cuprinde definițiile și cerințele tehnice pentru producția de produse vitivinicole 
aromatizate.

În cele din urmă, anexa II include denumirile comerciale și descrierile asociate ale acestor 
produse.

3. AMENDAMENTE SUGERATE DE RAPORTOR 

Raportorul pentru aviz este de acord cu majoritatea elementelor propunerii Comisiei, care se 
referă într-adevăr la ajustări tehnice fără o modificare reală a politicii, așa cum au arătat și 
reprezentanții sectorului. Acesta propune, prin urmare, adoptarea propunerii, dar cu anumite 
amendamente. Acestea sunt după cum urmează:

- raportorul pentru aviz consideră că actualizarea denumirilor și a descrierilor comerciale a 
produselor vitivinicole aromatizate este, de fapt, un element esențial al prezentului regulament 
și, prin urmare, nu ar trebui realizată prin intermediul actelor delegate, așa cum sugerează 
Comisia, ci prin procedura legislativă ordinară;

- consumatorul are dreptul să știe dacă locul de proveniență a ingredientului primar este într-
adevăr același cu locul de proveniență a vinului aromatizat [o dispoziție similară a fost inclusă 
în articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele alimentare, adoptat recent];

- de asemenea, în cazul produselor vitivinicole aromatizate protejate de indicații geografice, 
consumatorul ar trebui să știe dacă locul de proveniență a strugurilor folosiți este într-adevăr 
același cu locul de proveniență a produsului;

- descrierea vinurilor aromatizate ar trebui să acopere atât vinul aromatizat care nu a făcut 
obiectul unui adaos de alcool, cât și vinul aromatizat care a făcut obiectul unui adaos de 
alcool.
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- în cazul în care „băutura aromatizată pe bază de vin” a făcut obiectul unui adaos de alcool, 
concentrația alcoolică reală în volume a acesteia ar trebui să fie de cel puțin 7,5% vol.;

- informațiile cuprinse în caietul de sarcini referitoare la legătura dintre zona geografică și 
produsul final sunt destul de importante pentru alegerea consumatorului și, prin urmare, ar 
trebui considerate un element neesențial al prezentului regulament. Așadar, măsurile relevante 
ar trebui adoptate prin intermediul actelor delegate;

- de asemenea, măsurile privind sarcinile de control și verificare ar trebui adoptate prin 
intermediul actelor delegate, deoarece acestea sunt importante atât pentru protecția intereselor 
producătorilor, cât și pentru protecția intereselor consumatorilor;

- în cele din urmă, în corpul definițiilor produsului ar trebui introduse elementele 
caracteristice ale elaborării acestuia (arome, dacă s-a adăugat alcool sau nu, coloranții, 
îndulcitorii).

AMENDAMENTELE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. prin „produse vitivinicole aromatizate” 
se înțeleg produse obținute din produse ale 
sectorului vinicol menționate în 
Regulamentul (UE) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 final Regulamentul 
privind OCP unică aliniat] și care au fost 
aromatizate. Acestea se clasifică după cum 
urmează:

1. prin „produse vitivinicole aromatizate” 
se înțeleg produse obținute din produse ale
sectorului vinicol menționate în 
Regulamentul (UE) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 final Regulamentul 
privind OCP unică aliniat] și care au fost 
aromatizate în condițiile stabilite la anexa 
I. Acestea se clasifică după cum urmează:

Justificare

Ar trebui introduse în cadrul definițiilor produsului elementele caracteristice ale elaborării 
acestuia (arome, dacă s-a adăugat alcool sau nu, coloranții, îndulcitorii). Detaliile tehnice 
sunt stabilite în anexe. Adaosul de alcool este opțional pentru vinurile aromatizate și nu este 
permis pentru celelalte categorii de produse cu excepția produselor specifice, care sunt 
definite în mod specific în anexa II.

Amendamentul 2



PE480.561v02-00 6/16 AD\897036RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în care este posibil să se fi adăugat 
alcool, coloranți și/sau îndulcitori, în 
condițiile prevăzute în anexa I;

Justificare

Trebuie clarificat faptul că aceste tehnici sunt opționale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în care este posibil să se fi adăugat 
coloranți și/sau îndulcitori, în condițiile 
prevăzute în anexa I;

Justificare

Trebuie clarificat faptul că aceste tehnici sunt opționale.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) care nu a făcut obiectul unui adaos 
de alcool, dacă în anexa II nu există 
dispoziții contrare;

Justificare

Ar trebui introduse în cadrul definițiilor produsului elementele caracteristice ale elaborării 
acestuia (arome, dacă s-a adăugat alcool sau nu, coloranții, îndulcitorii). Detaliile tehnice 
sunt stabilite în anexe. Adaosul de alcool este opțional pentru vinurile aromatizate și nu este 
permis pentru celelalte categorii de produse cu excepția produselor specifice, care sunt 
definite în mod specific în anexa II.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) la care este posibil să se fi adăugat 
alcool, caz în care concentrația alcoolică 
reală în volume a acesteia este de cel 
puțin 7% vol.;

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în care este posibil să se fi adăugat
coloranți și/sau îndulcitori, în condițiile 
prevăzute în anexa I;

Justificare

Trebuie clarificat faptul că aceste tehnici sunt opționale.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Uniune, se utilizează denumirile 
comerciale pentru produse vitivinicole 
aromatizate prevăzute în anexa II. Aceste 
denumiri pot fi utilizate numai pentru 
comercializarea de produse vitivinicole 
aromatizate care respectă cerințele stabilite 
în anexa respectivă pentru denumirea de 
comercializare care le corespunde.

(1) În Uniune, se utilizează numai
denumirile comerciale pentru produse 
vitivinicole aromatizate care sunt 
prevăzute pentru acestea în anexa II. 
Aceste denumiri pot fi utilizate numai 
pentru comercializarea de produse 
vitivinicole aromatizate care respectă 
cerințele stabilite în anexa respectivă 
pentru denumirea de comercializare care le 
corespunde.
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Justificare

Ar trebui să se garanteze că denumirea generică de „produse vitivinicole aromatizate” nu 
poate fi folosită ca denumire comercială, având în vedere că nu descrie o categorie de 
produse suficient de exact pentru a informa consumatorii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru produsele vitivinicole 
aromatizate care respectă cerințele stabilite 
pentru mai multe denumiri comerciale se 
poate utiliza o singură denumire 
comercială care le corespunde.

(2) Dacă în anexa II nu există dispoziții 
contrare, pentru produsele vitivinicole 
aromatizate care respectă cerințele stabilite 
pentru mai multe denumiri comerciale se 
poate utiliza o singură denumire 
comercială care le corespunde.

Justificare

În condiții identice situației actuale, ar trebui să se permită rămânerea în vigoare a 
dispozițiilor specifice anumitor produse tradiționale care sunt aplicabile producției și 
etichetării. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Nu se denumește, prezintă sau 
etichetează o băutură alcoolică ce nu 
respectă cerințele stabilite prin prezentul 
regulament prin asocierea unor cuvinte sau 
formulări cum sunt "asemănător", „tip”, 
„stil”, „realizat”, „gust” sau a altor termeni 
similari cu oricare dintre denumirile 
comerciale stabilite prin prezentul 
regulament.

(3) Nu se denumește, prezintă sau 
etichetează o băutură alcoolică ce nu 
respectă cerințele stabilite prin prezentul 
regulament prin asocierea unor cuvinte sau 
formulări cum sunt „asemănător”, „tip”, 
„stil”, „realizat”, „gust” sau a altor termeni 
similari ori a unui element grafic care ar 
putea induce în eroare consumatorul.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, pe baza unei 
propuneri a Comisiei, pot actualiza 
denumirile și descrierile comerciale 
stabilite în anexa II. 

Justificare

Actualizarea denumirilor și descrierilor comerciale ale produselor vitivinicole aromatizate 
nu ar trebui realizată prin intermediul actelor delegate, ci prin procedura legislativă 
ordinară, având în vedere că reprezintă un element esențial al prezentului regulament.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu este necesară indicarea locului de 
proveniență a ingredientului primar.

eliminat

Justificare

 Într-adevăr, nu este necesară indicarea locului de proveniență a ingredientului primar. Prin 
urmare, este inutilă menționarea acestui fapt de către Comisie în cadrul textului legislativ. 
Normele privind indicarea locului de proveniență a ingredientului primar al produselor 
vitivinicole aromatizate nu ar trebui să devieze de la abordarea generală adoptată în 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) denumirile comerciale și denumirile 
stabilite în anexa II.

eliminat

Justificare

Actualizarea denumirilor și descrierilor comerciale ale produselor vitivinicole aromatizate 
nu ar trebui realizată prin intermediul actelor delegate, ci prin procedura legislativă 
ordinară, având în vedere că reprezintă un element esențial al prezentului regulament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a asigura calitatea și 
trasabilitatea produselor, Comisia poate 
prevedea, prin intermediul unor acte 
delegate, condițiile în care caietul de 
sarcini poate include cerințe suplimentare 
în sensul articolului 11 alineatul (2) litera 
(f).

(2) Pentru a asigura calitatea și 
trasabilitatea produselor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 35:

(a) referitoare la informațiile care trebuie 
furnizate în caietul de sarcini cu privire la 
legătura dintre aria geografică și 
produsul final;
(b) pentru stabilirea condițiilor în care 
caietul de sarcini poate include cerințe 
suplimentare în sensul articolului 11 
alineatul (2) litera (f).

Justificare

Informațiile cuprinse în caietul de sarcini referitoare la legătura dintre zona geografică și 
produsul final sunt destul de importante pentru alegerea consumatorului și, prin urmare, ar 
trebui considerate un element neesențial al prezentului regulament, care trebuie adoptat prin 
intermediul actelor delegate.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura eficiența controalelor 
prevăzute în prezentul capitol, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, măsurile necesare cu privire la 
comunicarea agenților economici către 
autoritățile competente.

(6) Pentru a asigura eficiența controalelor 
prevăzute în prezentul capitol, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 35, cu privire 
la comunicarea agenților economici către 
autoritățile competente, precum și la 
controalele și verificările care trebuie 
efectuate de statele membre, inclusiv
testările.

Justificare

Atribuțiile de control și verificare sunt importante pentru protecția intereselor producătorilor 
și ale consumatorilor și, prin urmare, ar trebui considerate un element neesențial al 
prezentului regulament, care trebuie adoptat prin intermediul actelor delegate. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informațiile care trebuie furnizate în 
caietul de sarcini cu privire la legătura 
dintre aria geografică și produsul final;

eliminat

Justificare

Informațiile cuprinse în caietul de sarcini referitoare la legătura dintre zona geografică și 
produsul final sunt destul de importante pentru alegerea consumatorului și, prin urmare, ar 
trebui considerate un element neesențial al prezentului regulament, care trebuie adoptat prin 
intermediul actelor delegate.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) controalele și verificările care trebuie 
efectuate de statele membre, inclusiv 
testările.

eliminat

Justificare

Atribuțiile de control și verificare sunt importante pentru protecția intereselor producătorilor 
și ale consumatorilor și, prin urmare, ar trebui considerate un element neesențial al 
prezentului regulament, care trebuie adoptat prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Vin aromatizat: 1. Vin aromatizat: 
Vin aromatizat care nu a făcut obiectul 
unui adaos de alcool.

Vin aromatizat care a făcut sau nu a făcut 
obiectul unui adaos de alcool

Justificare

O denumire comercială este suficientă: descrierea vinurilor aromatizate ar trebui să acopere 
atât vinul aromatizat care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool, cât și vinul aromatizat 
care a făcut obiectul unui adaos de alcool.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Vin aromatizat alcoolizat: eliminat
Vin aromatizat care a făcut obiectul unui 
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adaos de alcool.

Justificare

O denumire comercială este suficientă: descrierea vinurilor aromatizate ar trebui să acopere 
atât vinul aromatizat care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool, cât și vinul aromatizat 
care a făcut obiectul unui adaos de alcool.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

care a putut face obiectul unei îndulciri 
numai cu zahăr caramelizat, cu zaharoză, 
cu must de struguri, cu must de struguri 
concentrat rectificat și cu must de 
struguri concentrat.

care a putut face obiectul unei îndulciri 
numai cu produsele menționate în anexa I 
punctul 2.

Justificare

Ar trebui să fie permisă utilizarea produselor menționate la anexa I punctul 2 pentru 
îndulcirea vermutului.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” trebuie să fie însoțită 
în mod obligatoriu de mențiunea „fabricat 
în…”, urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse, cu excepția cazului în care este 
produsă în Spania sau în Portugalia.

Dacă o băutură este produsă în alt stat 
membru decât Spania sau Portugalia, 
termenul „Sangria” poate fi folosit pe 
lângă denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin”, care trebuie 
să fie însoțită în mod obligatoriu de 
mențiunea „fabricat în…”, urmată de 
numele statului membru producător sau al 
unei regiuni mai restrânse.

Justificare

Acest amendament încearcă să mențină statu-quoul creat de Regulamentul (CEE) 
nr. 1601/1991, protejând cuvântul „Sangria” care provine din Spania și Portugalia.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază de 
vin” numai în cazul în care băutura a fost 
produsă în Spania sau în Portugalia.

Termenul „Sangria” poate înlocui 
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” numai în cazul 
în care băutura a fost produsă în Spania sau 
în Portugalia.

Justificare

Trebuie făcută o distincție clară între „denumirea comercială”, care include denumirea 
„băutură aromatizată pe bază de vin”, și termenul „Sangria”.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” trebuie să fie însoțită 
în mod obligatoriu de mențiunea „fabricat 
în…” urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse, în afară de cazul în care este 
fabricată în Spania.

Atunci când băutura este produsă într-un 
alt stat membru decât Spania, pe lângă 
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” poate fi 
utilizat termenul „Clarea”. Termenul 
„Clarea” trebuie să fie însoțită în mod 
obligatoriu de mențiunea „fabricat în…” 
urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse.

Justificare

Acest amendament încearcă să mențină statu-quoul, întrucât termenul „Clarea” trebuie 
protejat.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – punctul 4 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază de 
vin” numai în cazul în care băutura a fost 
produsă în Spania.

Termenul „Clarea” poate înlocui 
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” numai în cazul 
în care băutura a fost produsă în Spania.

Justificare

Trebuie făcută o distincție clară între „termen” și „denumire comercială”.



PE480.561v02-00 16/16 AD\897036RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Indicațiile geografice ale produselor vitivinicole aromatizate

Referințe COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

ENVI
15.9.2011

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare
       Data anunțului în plen

AGRI
15.9.2011

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în 
plen

15.12.2011

Raportor(i)
       Data numirii

Herbert 
Dorfmann
23.11.2011

Examinare în comisie 24.1.2012 29.2.2012

Data adoptării 27.3.2012

Rezultatul votului final +:
–:
0:

37
1
0

Membri titulari prezenți la votul final John Stuart Agnew, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Béla 
Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz 
García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James 
Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, 
Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, 
Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio 
Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu


