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

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

2011/0231(COD)

29.3.2012

MNENJE
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih 
proizvodov
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

Pripravljavec mnenja:(*) Herbert Dorfmann

(*) Pridruženi odbor – člen 50 Poslovnika



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

SL

PA_Legam



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

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. GLAVNI ELEMENTI PREDLOGA

Namen predloga Komisije je nadomestiti Uredbo Sveta št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o 
določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, 
aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov 
(aromatizirani vinski proizvodi). Zaradi tehnoloških inovacij, razvoja trga in spreminjajočih 
se pričakovanj potrošnikov velja, da je treba posodobiti pravila, ki veljajo za opredelitev, opis, 
predstavitev, označevanje in zaščito geografskih označb nekaterih aromatiziranih vinskih 
proizvodov ter pri tem upoštevati tradicionalne metode proizvodnje.

V predlogu so obstoječa pravila poenostavljena, zlasti pa so prilagojene opredelitve, ki se 
uporabljajo za tehnični razvoj, in usklajena obstoječa pravila o geografskih označbah s 
sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS). Namen predloga je 
tudi uskladitev s Pogodbo o delovanju Evropske unije glede delegiranih (člen 290 PDEU) in 
izvedbenih aktov (člen 291 PDEU). 

Komisija v obrazložitvenem memorandumu navaja, da med proizvajalci aromatiziranih 
proizvodov vina obstaja soglasje o ohranitvi istega okvira in podobnih pravil, ter da se zdi, da 
so potrebne le manjše tehnične prilagoditve. Nadalje navaja, da so predstavniki sektorja po 
neuradnih posvetovanjih glavnih evropskih proizvajalcev in nacionalnih organizacij 
posredovali informacije o tehničnih spremembah njenim službam.

Kot druge glavne cilje predloga Komisija izpostavlja povečanje uporabnosti in jasnosti 
zakonodaje Unije, dobro opredeljeno politiko kakovosti, ki bo temeljila na opredelitvah 
proizvodov, posodobitev nekaterih prodajnih poimenovanj glede na možnost za povečanje 
deleža vina namesto neposrednega dodajanja alkohola, večjo prožnost s prenosom pristojnosti 
za spremembo opredelitev in opisov proizvodov s sedanjega postopka soodločanja z 
delegiranimi akti na Komisijo, prilagoditev pravil Unije novim tehničnim zahtevam in 
zahtevam Svetovne trgovinske organizacije, vključno s sporazumom TRIPS, ter opredelitev 
meril, ki določajo prepoznavanje novih geografskih kazalcev.

2. STRUKTURA OSNUTKA UREDBE

Osnutek uredbe sestavljajo štiri poglavja in tri priloge:

Poglavje I določa osnovno opredelitev in razvrstitev proizvodov.

Poglavje II zajema opis, predstavitev in označevanje. Nanaša se na zahteve in omejitve, 
določene v prilogah I in II, ter daje Komisiji pooblastila, da vzpostavi nadaljnje dovoljene 
proizvodne postopke. Sklicuje se na mednarodne metode za analizo aromatiziranih vinskih 
proizvodov in določa tudi posebna pravila za njihovo označevanje.
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Poglavje II s sklicevanjem na prilogi I in II določa usklajen sistem na podlagi tradicionalnih 
postopkov za doseganje kakovosti in novega razvoja v zvezi s kakovostjo proizvodov. Njen 
cilj je potrošnikom zagotoviti jasne informacije o naravi proizvodov (prodajna 
poimenovanja), proizvajalce pa zavezuje k zagotavljanju vseh potrebnih informacij za 
preprečitev zavajanja potrošnikov.

Poglavje III določa pravila o geografskih označbah v skladu z mednarodnimi obveznostmi 
EU. Geografske označbe, ki so zdaj naštete v Uredbi št. 1601/91, se prenesejo v register, 
vzpostavljen v skladu s členom 22 te uredbe. 

Poglavje IV določa splošne, prehodne in končne ukrepe.

Priloga I zajema tehnične opredelitve in zahteve za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov.

Priloga II zajema prodajna poimenovanja in z njimi povezane opise.

3. PREDLOGI SPREMEMB, KI JIH PREDLAGA POROČEVALEC 

Pripravljavec mnenja se strinja z večino predloga Komisije, ki v resnici pomeni tehnično 
prilagoditev in ne resnične spremembe politike, kot so že poudarili predstavniki sektorja. Zato 
predlaga, da se predlog sprejme, vendar z nekaterimi spremembami, namreč:

– pripravljavec mnenja meni, da je posodobitev prodajnih poimenovanj in opisov 
aromatiziranih vinskih proizvodov resnično bistveni del te uredbe in se je zato ne bi smelo 
izvajati z delegiranimi akti, kot predlaga Komisija, ampak v rednem zakonodajnem postopku;

– potrošniki bi morali vedeti, ali je kraj izvora osnovne sestavine enak kraju izvora samega 
aromatiziranega vina (podobna določba je vključena v člen 26(3) nedavno sprejete Uredbe št. 
1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom);

– podobno bi morali potrošniki za aromatizirane vinske proizvode z zaščiteno geografsko 
označbo vedeti, ali je kraj izvora uporabljenega grozdja enak kraju izvora proizvoda;

– opis aromatiziranega vina bi moral zajemati aromatizirano vino brez dodanega alkohola in 
vino z dodatkom alkohola;

– če se alkohol doda aromatiziranim pijačam na osnovi vina, bi morala biti njihova dejanska 
vsebnost alkohola najmanj 7,5 vol. %;

– informacije glede povezave med geografskim območjem in končnim proizvodom, ki so 
vključene v specifikacijo proizvoda, so dokaj pomembne za izbiro potrošnika in bi jih bilo 
zato treba obravnavati kot nebistveni element te uredbe. Ustrezne ukrepe bi bilo torej treba 
sprejeti z delegiranimi akti;

– podobno bi bilo treba z delegiranimi akti sprejeti ukrepe o kontrolah in preverjanjih, saj so 
pomembni za zaščito interesov proizvajalcev in potrošnikov;
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– in nenazadnje je ustrezno v samo opredelitev proizvodov vključiti še značilne elemente 
njihove priprave (aromatiziranje, dodatek alkohola ali ne, barvanje, sladkanje).

AMENDMENTS

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 2 - točka 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „Aromatizirani vinski proizvodi”: 
pomeni proizvode, ki so pridobljeni iz 
proizvodov vinskega sektorja iz Uredbe 
(EU) št. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 
konč., usklajene z enotno SUT] in so 
aromatizirani. They are classified as 
follows:

(1) „Aromatizirani vinski proizvodi“: 
pomeni proizvode, ki so pridobljeni iz 
proizvodov vinskega sektorja iz Uredbe 
(EU) št. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 
konč., usklajene z enotno SUT] in so 
aromatizirani pod pogoji iz Priloge I. 
Ločimo naslednje razrede:

Obrazložitev

V samo opredelitev proizvodov je ustrezno vključiti značilne elemente njihove priprave 
(aromatiziranje, dodatek alkohola ali ne, barvanje, sladkanje). Tehnične podrobnosti se 
določijo v prilogah. Dodatek alkohola je možen pri aromatiziranih vinih, ni pa dovoljen pri 
drugih kategorijah proizvodov, razen pri določenih proizvodih, ki so točno opredeljeni v 
Prilogi II.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ki ji je bil lahko v skladu s pogoji iz 
Priloge I dodan alkohol, sladilo in/ali 
barvilo;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so ti postopki fakultativni.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ki ji je bilo lahko v skladu s pogoji iz 
Priloge I dodano barvilo in/ali sladilo;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so ti postopki fakultativni.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 - točka 3 - točka cb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) ki ji ni bil dodan alkohol, razen če 
Priloga II določa drugače;

Obrazložitev

V samo opredelitev proizvodov je ustrezno vključiti značilne elemente njihove priprave 
(aromatiziranje, dodatek alkohola ali ne, barvanje, sladkanje). Tehnične podrobnosti se 
določijo v prilogah. Dodatek alkohola je možen pri aromatiziranih vinih, ni pa dovoljen pri 
drugih kategorijah proizvodov, razen pri določenih proizvodih, ki so točno opredeljeni v 
Prilogi II.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) ki ji je bil lahko dodan alkohol, pri 
čemer znaša dejanska vsebnost alkohola 
najmanj 7 vol. %;

Predlog spremembe 6
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ki ji je bilo lahko v skladu s pogoji iz 
Priloge I dodano barvilo in/ali sladilo;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so ti postopki fakultativni.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prodajna poimenovanja za aromatizirane 
vinske proizvode iz Priloge II se 
uporabljajo v Uniji. Navedena 
poimenovanja se lahko uporabljajo samo 
za trženje aromatiziranih vinskih 
proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz 
navedene priloge za ustrezna prodajna 
poimenovanja.

1. Prodajna poimenovanja za aromatizirane 
vinske proizvode iz Priloge II se v Uniji
uporabljajo samo za te proizvode. 
Navedena poimenovanja se lahko 
uporabljajo samo za trženje aromatiziranih 
vinskih proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve 
iz navedene priloge za ustrezna prodajna 
poimenovanja.

Obrazložitev

Primerno je zagotoviti, da se generično poimenovanje „aromatiziran vinski proizvod“ ne 
more uporabljati kot prodajno poimenovanje, saj nobene kategorije proizvodov ne opisuje 
dovolj natančno, da bi obveščalo potrošnike.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za aromatizirane vinske proizvode, ki 
izpolnjujejo zahteve za več kot eno 
prodajno poimenovanje, se lahko uporablja 
le eno ustrezno prodajno poimenovanje.

2. Razen če Priloga II ne določa drugače, 
se za aromatizirane vinske proizvode, ki 
izpolnjujejo zahteve za več kot eno 
prodajno poimenovanje, lahko uporablja le 
eno ustrezno prodajno poimenovanje.
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Obrazložitev

Primerno je dovoliti, da določbe, ki so specifične za nekatere tradicionalne proizvode ter 
veljajo za proizvodnjo in označevanje, še naprej veljajo pod enakimi pogoji kot doslej. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Alkoholna pijača, ki ne izpolnjuje zahtev 
iz te uredbe, se ne sme opisati, predstaviti 
ali označiti z besedami ali izrazi, kot so 
„kot“, „tip“, „slog“, „vrsta“, „aroma“, ali 
katero koli drugo oznako, ki bi jo 
povezovali s kakršnim koli prodajnim 
poimenovanjem iz te uredbe.

3. Alkoholna pijača, ki ne izpolnjuje zahtev 
iz te uredbe, se ne sme opisati, predstaviti 
ali označiti z besedami ali izrazi, kot so 
„kot“, „tip“, „slog“, „vrsta“, „aroma“, ali 
katero koli drugo podobno oznako ali 
grafični element, ki bi lahko potrošnika 
zavedel.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 4 - odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Evropski parlament in Svet lahko po 
rednem zakonodajnem postopku na 
predlog Komisije posodobita prodajna 
poimenovanja in opise iz Priloge II. 

Obrazložitev

Posodobitev prodajnih poimenovanj in opisov aromatiziranih vinskih proizvodov se ne bi 
smela izvajati prek delegiranih aktov, ampak v rednem zakonodajnem postopku, saj je to 
bistveni element te uredbe.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 6 - drugi odstavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedba kraja izvora osnovne sestavine se 
ne zahteva.

črtano

Obrazložitev

 Kraja izvora osnovne sestavine res ni treba navesti, zato je ta določba v zakonodajnem 
besedilu Komisije odveč. Predpisi o označevanju kraja izvora osnovne sestavine 
aromatiziranih vinskih proizvodov ne bi smeli odstopati od splošnega pristopa iz Uredbe 
(EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) prodajna poimenovanja in opise iz 
Priloge II.

črtano

Obrazložitev

Posodobitev prodajnih poimenovanj in opisov aromatiziranih vinskih proizvodov se ne bi 
smela izvajati prek delegiranih aktov, ampak v rednem zakonodajnem postopku, saj je to 
bistveni element te uredbe.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Da se zagotovi kakovost in sledljivost 
proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi 
akti določi pogoje, pod katerimi lahko 
specifikacije proizvodov vključujejo 
dodatne zahteve iz člena 11(2)(f).

2. Da se zagotovi kakovost in sledljivost 
proizvodov, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 35:

(a) o informacijah, ki jih je treba 
zagotoviti v specifikaciji proizvoda glede 
povezave med geografskim območjem in 
končnim proizvodom;
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(b) z določitvijo pogojev, pod katerimi 
lahko specifikacije proizvoda vključujejo 
dodatne zahteve iz člena 11(2)(f).

Obrazložitev

Informacije glede povezave med geografskim območjem in končnim proizvodom, ki so 
vključene v specifikacijo proizvoda, so dokaj pomembne za izbiro potrošnika in bi jih bilo 
zato treba obravnavati kot nebistveni element te uredbe, kar zahteva sprejemanje prek 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz 
tega poglavja, lahko Komisija z 
delegiranimi akti sprejme potrebne ukrepe
v zvezi z obvestili izvajalcev pristojnim 
organom.

6. Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz 
tega poglavja, se na Komisijo prenese 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 35 v zvezi z 
obvestili izvajalcev pristojnim organom ter 
v zvezi s pregledi in preverjanji, ki jih 
morajo izvajati države članice, vključno s 
testiranjem.

Obrazložitev

Pregledi in preverjanja so pomembni za zaščito interesov proizvajalcev in potrošnikov in bi 
zato morali šteti kot nebistveni element te uredbe, kar zahteva sprejemanje prek delegiranih 
aktov. 

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacijah, ki jih je treba zagotoviti 
v specifikaciji proizvoda glede povezave 
med geografskim območjem in gotovim 
proizvodom;

črtano
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Obrazložitev

Informacije glede povezave med geografskim območjem in končnim proizvodom, ki so 
vključene v specifikacijo proizvoda, so dokaj pomembne za izbiro potrošnika in bi jih bilo 
zato treba obravnavati kot nebistveni element te uredbe, kar zahteva njihovo sprejetje prek 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) pregledih in preverjanjih, ki jih 
izvajajo države članice, vključno s 
testiranjem.

črtano

Obrazložitev

Pregledi in preverjanja so pomembni za zaščito interesov proizvajalcev in potrošnikov in bi 
zato morali šteti kot nebistveni element te uredbe, kar zahteva njihovo sprejetje prek 
delegiranih aktov.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Priloga II - del A točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Aromatizirano vino: (1) Aromatizirano vino: 
Aromatizirano vino brez dodanega 
alkohola.

Aromatizirano vino z dodanim alkoholom 
ali brez njega.

Obrazložitev

Eno prodajno poimenovanje je dovolj: opis aromatiziranega vina bi moral zajemati 
aromatizirano vino brez dodanega alkohola in vino z dodatkom alkohola.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Priloga II - del A točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Aromatizirano alkoholizirano vino črtano
Aromatizirano vino, ki mu je bil dodan
alkohol.

Obrazložitev

Eno prodajno poimenovanje je dovolj: opis aromatiziranega vina bi moral zajemati 
aromatizirano vino brez dodanega alkohola in vino z dodatkom alkohola.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga II - del A - točka 4 - tretja alilnea

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ki je bil lahko slajen samo s 
karameliziranim sladkorjem, saharozo, 
grozdnim moštom, rektificiranim 
zgoščenim grozdnim moštom in 
zgoščenim grozdnim moštom.

– ki je bil lahko slajen samo s proizvodi iz 
točke 2 Priloge I.

Obrazložitev

Proizvodi iz točke 2 Priloge I bi morali biti dovoljeni za sladkanje vermuta.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga II - del B - točka 3 - drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opisu „Sangria“ morajo biti dodane 
besede „proizvedeno v…“, ki jim sledi ime 
države članice ali manjšega območja, kjer 
je pijača proizvedena, razen če je proizvod 
proizveden v Španiji ali na Portugalskem.

Če pijača ni proizvedena v Španiji ali na 
Portugalskem temveč v drugi državi 
članici, se lahko prodajnemu 
poimenovanju „aromatizirana pijača na 
osnovi vina“ doda še izraz „Sangria“ s 
pripisom „proizvedeno v…“, čemur sledi 
ime države članice ali manjšega območja, 
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kjer je pijača proizvedena.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je ohranitev statusa quo iz Uredbe (EGS) št. 1601/1991, ki 
ščiti izraz Sangria, ki izvira iz Španije in Portugalske.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga II - del B - točka 3 - tretji odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis „Sangria“ lahko nadomesti opis
„aromatizirana pijača na osnovi vina“ 
samo, če je pijača proizvedena v Španiji ali 
na Portugalskem.

Izraz „Sangria“ lahko nadomesti prodajno 
poimenovanje „aromatizirana pijača na 
osnovi vina“ samo, če je pijača 
proizvedena v Španiji ali na Portugalskem.

Obrazložitev

Jasno je treba razlikovati med izrazom ‚prodajno poimenovanje‘ z opisom ‚aromatizirana 
pijača na osnovi vina‘ ter izraz ‚Sangria‘.
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Predlog uredbe
Priloga II - del B - točka 4 - drugi odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opisu „Clarea“ morajo biti dodane besede 
„proizvedeno v…“, ki jim sledi ime države 
članice ali manjšega območja, kjer je pijača 
proizvedena, razen če je proizvod 
proizveden v Španiji.

Če pijača ni proizvedene v Španiji temveč 
v drugi državi članici, se lahko 
prodajnemu poimenovanju 
„aromatizirana pijača na osnovi vina” 
doda še izraz Clarea. Izraz morajo
spremljati besede „proizvedeno v…“, ki 
jim sledi ime države članice ali manjšega 
območja, kjer je pijača proizvedena.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je ohranitev statusa quo, da bi zaščitili izraz ‚Clarea‘.
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Predlog uredbe
Priloga II - del B - točka 4 - tretji odstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis „Clarea“ lahko nadomesti opis
„aromatizirana pijača na osnovi vina“ 
samo, če je pijača proizvedena v Španiji.

Izraz „Clarea“ lahko nadomesti prodajno 
poimenovanje „aromatizirana pijača na 
osnovi vina“ samo, če je pijača 
proizvedena v Španiji.

Obrazložitev

Jasno je treba razlikovati med ‚izrazom‘ in ‚prodajnim poimenovanjem‘.
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