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KORTFATTAD MOTIVERING

1. FÖRSLAGETS HUVUDINNEHÅLL

Avsikten med kommissionens förslag är att ersätta rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 
10 juni 1991 som handlar om definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, 
aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter 
(”aromatiserade vinprodukter”). Med tanke på den tekniska utvecklingen, 
marknadsutvecklingen och utvecklingen av förväntningar hos konsumenterna har det ansetts 
nödvändigt att uppdatera bestämmelserna om definition, beskrivning, presentation och 
märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, vissa aromatiserade vinprodukter, 
med samtidig hänsyn tagen till traditionella produktionsmetoder.

Förslaget innebär en förenkling av nuvarande bestämmelser och genom förslaget anpassas 
framför allt de gängse definitionerna till den tekniska utvecklingen samtidigt som de 
nuvarande bestämmelserna om geografiska beteckningar görs förenliga med avtalet om 
handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet). Det syftar också till att anpassa 
texten till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) om ”delegerade akter” och 
”genomförandeakter” (artiklarna 290 respektive 291 i EUF). 

Kommissionen talar i sin motivering om ”en samsyn bland producenterna av aromatiserade 
vinprodukter [om] att man bör behålla samma rättsliga ram och liknande bestämmelser” och 
tillägger: ”Det enda som verkar behövas är mindre tekniska anpassningar”. Kommissionen 
konstaterar att företrädare för sektorn har informerat kommissionen om vilka tekniska 
anpassningar det gäller, efter informella samråd med de viktigaste europeiska producenterna 
och nationella organisationerna.

Kommissionen påpekar att dess förslag har följande ytterligare syften, nämligen att göra 
unionslagstiftningen tydligare och lättare att tillämpa, att införa en väldefinierad 
kvalitetspolicy som bygger på produktdefinitioner, att uppdatera vissa 
försäljningsbeteckningar, med tanke på möjligheten att öka mängden vin i stället för att 
tillsätta alkohol direkt, att öka flexibiliteten genom att överföra behörigheten att ändra 
definitioner och beskrivningar av produkter från det nu tillämpade medbeslutandeförfarandet 
till kommissionen, genom delegerade akter, att anpassa unionens bestämmelser till nya 
tekniska krav och till WTO:s krav, inklusive Trips-avtalet, och att fastställa kriterier för 
erkännande av nya geografiska beteckningar.

2. STRUKTUREN HOS UTKASTET TILL FÖRORDNING

Utkastet till förordning består av fyra kapitel och tre bilagor.

I kapitel I fastställs den grundläggande definitionen och klassificeringen av produkter.

I kapitel II behandlas bestämmelser om beskrivning, presentation och märkning. Där hänvisas 
till krav och begränsningar enligt bilagorna I och II, och uppgiften att fastställa ytterligare 
godkända produktionsprocesser delegeras till kommissionen. Vidare hänvisas till 
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internationella analysmetoder för aromatiserade vinprodukter och fastställs specifika 
märkningsbestämmelser för dessa produkter.

I kapitel II fastställs ytterligare, genom hänvisning till bilagorna I och II, ett enhetligt system 
baserat på traditionella kvalitetsmetoder och den senaste utvecklingen när det gäller 
produkters kvalitet. Syftet är att konsumenterna ska få tydlig information om produkternas 
egenskaper (försäljningsbeteckningar), varvid producenterna åläggs att ge all information som 
krävs för att konsumenterna inte ska vilseledas.

Kapitel III innehåller bestämmelser om geografiska beteckningar, i enlighet med EU:s 
internationella skyldigheter. De geografiska beteckningar som för närvarande förtecknas i 
förordning (EEG) nr 1601/91 överförs till det register som inrättas enligt artikel 22 i den här 
förordningen. 

I kapitel IV fastställs allmänna bestämmelser, övergångs- och slutbestämmelser.

Bilaga I innehåller tekniska definitioner samt produktionskrav för aromatiserade 
vinprodukter.

Bilaga II innehåller slutligen försäljningsbeteckningar för och dithörande beskrivningar av 
aromatiserade vinprodukter.

3. FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR 

Föredraganden instämmer med det mesta i kommissionens förslag, vilket faktiskt handlar just 
om tekniska anpassningar utan någon ändring av själva politiken, något som också antytts av 
företrädare för sektorn. Föredraganden föreslår därför att förslaget antas, låt vara med vissa 
ändringar. Ändringarna i fråga är följande:

– Föredraganden anser att uppdatering av försäljningsbeteckningar för och 
beskrivningar av aromatiserade vinprodukter i själva verket är en väsentlig del av 
denna förordning och därför inte, som kommissionen föreslår, bör göras med hjälp av 
delegerade akter utan i stället i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

– Konsumenten bör få veta om den primära ingrediensen faktiskt har samma ursprung 
som det aromatiserade vinet (en liknande föreskrift har tagits med i artikel 26.3 i den 
nyligen antagna förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna).

– Likaså bör konsumenten i fråga om aromatiserade vinprodukter med skyddade 
geografiska beteckningar få veta om druvorna faktiskt har samma ursprung som 
produkten.

– Beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta aromatiserade viner både med och utan 
tillsats av alkohol.

– Om alkohol tillsatts en ”aromatiserad vinbaserad dryck” bör den faktiska 
alkoholhalten i drycken uppgå till minst 7,5 volymprocent.



AD\897036SV.doc 5/15 PE480.561v02-00

SV

– Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området 
och slutprodukten är viktig för konsumentens val och bör därför anses som en icke-
väsentlig del av denna förordning. Åtgärder i detta hänseende bör därför antas med 
hjälp av delegerade akter.

– Likaså bör åtgärder som rör kontrolluppdrag antas med hjälp av delegerade akter, 
eftersom de är viktiga för skyddet av både producenternas och konsumenternas 
intressen. 

Dessutom bör produktdefinitionerna byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid 
framställningen av produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, 
sötning).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter 
som framställts av produkter från 
vinsektorn, enligt vad som avses i 
förordning (EU) nr [XXXX/20XX, 
KOM(2010) 799 slutlig], och som 
aromatiserats. De klassificeras enligt 
följande:

(1) aromatiserade vinprodukter: produkter 
som framställts av produkter från 
vinsektorn, enligt vad som avses i 
förordning (EU) nr [XXXX/20XX, 
KOM(2010) 799 slutlig], och som 
aromatiserats enligt de villkor som 
fastställs i bilaga I. De klassificeras enligt 
följande:

Motivering

Produktdefinitionerna bör byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid framställningen av 
produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, sötning). Tekniska 
detaljer ska fastställas i bilagorna. Tillsats av alkohol är valfritt för aromatiserade viner och 
förbjudet för andra produktkategorier, med undantag för specifika produkter som särskilt 
definierats i bilaga II.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) till vilken alkohol, färgämnen 
och/eller sötningsmedel kan ha tillsatts, 
på villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) till vilken färgämnen och/eller 
sötningsmedel kan ha tillsatts, på 
villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) till vilken ingen alkohol tillsatts, om 
inte annat föreskrivs i bilaga II,

Motivering

Produktdefinitionerna bör byggas ut med uppgifter om typiska inslag vid framställningen av 
produkterna (aromatisering, eventuell tillsats av alkohol, färgämnen, sötning). Tekniska 
detaljer ska fastställas i bilagorna. Tillsats av alkohol är valfritt för aromatiserade viner och 
förbjudet för andra produktkategorier, med undantag för specifika produkter som särskilt 
definierats i bilaga II.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) till vilken alkohol kan ha tillsatts, 
varvid den faktiska alkoholhalten ska 
uppgå till minst 7 volymprocent,

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) till vilken färgämnen och/eller 
sötningsmedel kan ha tillsatts, på 
villkoren i bilaga I,

Motivering

Det måste klargöras att dessa tekniker är frivilliga.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bilaga II innehåller de 
försäljningsbeteckningar för 
aromatiserade vinprodukter som ska
användas i unionen. Dessa beteckningar får 
bara användas vid saluföring av 
aromatiserade vinprodukter som uppfyller 
motsvarande krav i den bilagan.

1. För aromatiserade vinprodukter får 
endast de försäljningsbeteckningar som
föreskrivs i bilaga II användas i unionen. 
Dessa beteckningar får bara användas vid 
saluföring av aromatiserade vinprodukter 
som uppfyller motsvarande krav i den 
bilagan.

Motivering

Det bör ses till att den allmänna benämningen ”aromatiserad vinprodukt” inte får användas 
som försäljningsbeteckning, eftersom den inte syftar på någon tillräckligt exakt 



PE480.561v02-00 8/15 AD\897036SV.doc

SV

produktkategori för att vara upplysande för konsumenterna.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aromatiserade vinprodukter som 
uppfyller kraven för mer än en 
försäljningsbeteckning får bara använda en 
av dessa.

2. Om inte annat föreskrivs i bilaga II får
aromatiserade vinprodukter som uppfyller 
kraven för mer än en 
försäljningsbeteckning bara använda en av 
dessa.

Motivering

Särskilda produktions- och märkningsbestämmelser för vissa traditionella produkter bör få 
fortsätta gälla under omständigheter som är identiska med situationen i dag. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En alkoholhaltig dryck som inte 
uppfyller kraven i denna förordning får inte 
beskrivas, presenteras eller märkas genom 
att man lägger till ord eller fraser som 
”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, 
”smak” eller något annat liknande uttryck 
till någon av de försäljningsbeteckningar 
som fastställs i denna förordning.

3. En alkoholhaltig dryck som inte 
uppfyller kraven i denna förordning får inte 
beskrivas, presenteras eller märkas genom 
att man lägger till ord eller fraser som 
”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, 
”smak” eller något annat liknande uttryck 
eller grafiska element som kan vilseleda 
konsumenten.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet och rådet får i 
enlighet med det ordinarie 
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lagstiftningsförfarandet på förslag från 
kommissionen uppdatera 
försäljningsbeteckningarna och 
beskrivningarna i bilaga II. 

Motivering

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte 
uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det är inte nödvändigt att ange 
ursprunget för den primära ingrediensen.

utgår

Motivering

Ursprunget för den primära ingrediensen behöver verkligen inte anges. Kommissionens 
hänvisning därtill i lagstiftningstexten är därför överflödig. Bestämmelserna om angivande av
ursprunget för den primära ingrediensen i aromatiserade vinprodukter bör inte avvika från 
det allmänna tillvägagångssättet i förordning (EU) nr 1169/2011om tillhandahållande av 
livsmedelsinformation till konsumenterna.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) försäljningsbeteckningarna och 
beskrivningarna i bilaga II.

utgår

Motivering

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte 
uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning. 
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att garantera produktkvalitet och 
spårbarhet får kommissionen genom
delegerade akter föreskriva de villkor på 
vilka produktspecifikationerna får 
innehålla ytterligare krav enligt 
artikel 11.2 f.

2. För att garantera produktkvalitet och 
spårbarhet ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 35:

a) om vilken information som 
produktspecifikationen ska innehålla om 
sambandet mellan det geografiska 
området och slutprodukten,
b) för att fastställa de villkor på vilka 
produktspecifikationerna får innehålla 
ytterligare krav enligt artikel 11.2 f.

Motivering

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och 
slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en icke-
väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För att de kontroller som föreskrivs i 
detta kapitel ska vara effektiva får
kommissionen genom delegerade akter 
anta de åtgärder som krävs när det gäller
aktörernas meddelanden till de behöriga 
myndigheterna.

6. För att de kontroller som föreskrivs i 
detta kapitel ska vara effektiva ska 
kommissionen ges befogenhet att anta
delegerade akter enligt artikel 35 om
aktörernas meddelanden till de behöriga 
myndigheterna samt om vilka kontroller 
medlemsstaterna ska genomföra, 
inbegripet tester.
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Motivering

Uppgifter som hänför sig till kontroller är viktiga för skyddet både av producenternas och 
konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning 
som ska antas genom delegerade akter. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) den information som 
produktspecifikationen ska innehålla om 
sambandet mellan det geografiska 
området och slutprodukten,

utgår

Motivering

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och 
slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en 
icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) de kontroller som medlemsstaterna ska 
genomföra, inbegripet tester.

utgår

Motivering

Uppgifter som hänför sig till kontroller är viktiga för skyddet både av producenternas och 
konsumenternas intressen och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning 
som ska antas genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Aromatiserat vin: (1) Aromatiserat vin:

Aromatiserat vin till vilket ingen alkohol 
har tillsatts.

Aromatiserat vin med eller utan tillsats av 
alkohol.

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta 
sådant vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Aromatiserat vin som tillsatts alkohol: utgår
Aromatiserat vin till vilket alkohol har 
tillsatts.

Motivering

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta 
sådant vin både med och utan tillsats av alkohol.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – led 4 – tredje strecksatsen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som endast får sötas med karamelliserat
socker, sackaros, druvmust, renad 
koncentrerad druvmust och koncentrerad 
druvmust.

– som endast får sötas med produkter som 
avses i punkt 2 i bilaga I.
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Motivering

Produkter av det slag som föreskrivs i punkt 2 i bilaga I bör få användas för sötning av 
vermouth.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – stycke 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” ska åtföljas av 
orden ”framställd i …” följt av namnet på 
den medlemsstat där drycken framställts 
eller namnet på ett mer begränsat område, 
utom då produkten är framställd i 
Spanien eller Portugal.

Om drycken har framställts i annan 
medlemsstat än Spanien och Portugal får
”Sangria” användas som komplement till 
försäljningsbeteckningen ”aromatiserad 
vinbaserad dryck”, och ska åtföljas av 
orden ”framställd i ...” följt av namnet på 
den medlemsstat där drycken framställts 
eller namnet på ett mer begränsat område.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo enligt förordning EEG 
nr 1601/1191, och skydda beteckningen ”Sangria” som härstammar från Spanien och 
Portugal.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – stycke 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckningen ”Sangria” får ersätta 
beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad 
dryck” endast om drycken är framställd i 
Spanien eller Portugal.

Ordet ”Sangria” får ersätta 
försäljningsbeteckningen ”aromatiserad 
vinbaserad dryck” endast om drycken är 
framställd i Spanien eller Portugal.

Motivering

En klar åtskillnad måste göras mellan ”försäljningsbeteckning”, som omfattar beskrivningen 
”aromatiserad vinbaserad dryck” och ordet ”Sangria”.
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – stycke 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” ska åtföljas av 
orden ”framställd i …” följt av namnet på 
den medlemsstat där drycken framställts 
eller namnet på ett mer begränsat område, 
utom då produkten är framställd i Spanien.

Om drycken har framställts i en annan 
medlemsstat än Spanien och Portugal får 
ordet ”Clarea” användas som komplement 
till försäljningsbeteckningen 
”aromatiserad vinbaserad dryck”, och ska 
åtföljas av orden ”framställd i ...” följt av 
namnet på den medlemsstat där drycken 
framställts eller namnet på ett mer 
begränsat område.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att behålla ”status quo” med hänsyn till att beteckningen 
”Clarea” måste skyddas.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Bilaga II – del B – stycke 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beteckningen ”Clarea” får ersätta 
beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad 
dryck” endast om drycken är framställd i 
Spanien.

Ordet ”Clarea” får ersätta 
försäljningsbeteckningen ”aromatiserad 
vinbaserad dryck” endast om drycken är 
framställd i Spanien eller Portugal.

Motivering

En klar åtskillnad måste göras mellan”ord” och ”försäljningsbeteckning”.
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