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Poprawka 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) który ma minimalną rzeczywistą 
zawartość alkoholu równą 4,5 % obj. oraz 
maksymalną rzeczywistą zawartość 
alkoholu poniżej 14,5 % obj.

d) który – jeżeli nie dodano do niego 
alkoholu – ma minimalną rzeczywistą 
zawartość alkoholu równą 4,5 % obj. oraz 
maksymalną rzeczywistą zawartość 
alkoholu poniżej 14,5 % obj.; lub który –
jeżeli dodano do niego alkohol – ma 
minimalną rzeczywistą zawartość 
alkoholu równą 7,5 % obj. oraz 
maksymalną rzeczywistą zawartość 
alkoholu poniżej 14,5 % obj.

Or. de

Poprawka 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Praktyki i ograniczenia enologiczne 
zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającym wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzeniem o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku1) mają zastosowanie do 
produktów sektora wina 
wykorzystywanych do produkcji 
aromatyzowanych wyrobów winiarskich. 
W razie potrzeby Komisja przedkłada 
wniosek legislacyjny, aby odpowiednio 
dostosować rozporządzenie (WE) 
nr 1234/2007.
___________________
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1 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 

Or. de

Poprawka 19
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ekologiczne aromatyzowane produkty 
sektora wina mogą być produkowane 
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych1, w 
szczególności z jego art. 6, 19 i 38.
__________________
1 Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 11 sprawozdawcy. Odniesienie powinno również obejmować przepisy 
uzupełniające (akty wykonawcze Komisji), które są oparte na rozporządzeniu 834/2007. Jako 
takie, rozporządzenie 889/2008 i odnośne rozporządzenia zmieniające określają szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia 834/2007 (np. szczególne metody produkcji i substancje 
dozwolone). Ponadto poprawkę przeniesiono do art. 3, który dotyczy procesów 
produkcyjnych.

Poprawka 20
Renate Sommer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Nazwy handlowe mogą być uzupełnione 
lub zastąpione oznaczeniem 
geograficznym chronionym na mocy 

4. Nazwy handlowe mogą być uzupełnione 
oznaczeniem geograficznym chronionym 
na mocy niniejszego rozporządzenia.
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niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Poprawka 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jeżeli prezentacja, nazwa wymyślona 
lub nazwa marki wprowadzanego do 
obrotu aromatyzowanego napoju 
winopochodnego lub aromatyzowanego 
koktajlu winopochodnego sugeruje 
konsumentom, że mają do czynienia z 
mieszanymi napojami na bazie napojów 
spirytusowych, to nazwa handlowa i 
informacja o zawartości alkoholu musi 
być zamieszczona w tym samym polu 
widzenia w rozumieniu definicji zawartej 
w art. 2 ust. 2 lit. k) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat 
żywności1 oraz przy zastosowaniu tego 
samego rozmiaru i tej samej barwy 
czcionki co nazwa wymyślona lub nazwa 
marki.
__________________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. de

Poprawka 22
Renate Sommer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Przepisy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności1 dotyczące czytelności 
mają odpowiednio zastosowanie do nazw 
handlowych, określeń dodatkowych i 
oznaczeń geograficznych 
aromatyzowanych wyrobów winiarskich.
__________________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. de

Poprawka 23
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawartość cukru podana w akapicie 
pierwszym wyrażona jest jako cukier 
inwertowany.

Zawartość cukru podana w akapicie 
pierwszym wyrażona jest jako łączna 
zawartość cukrów.

Or. es

Poprawka 24
Cristian Silviu Buşoi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określenie „półsłodki” i „słodki” można 
zastąpić wskazaniem zawartości cukru,
wyrażonej w gramach cukru 
inwertowanego na litr.

Do określenia „półsłodki” i „słodki” 
można dodać wskazanie zawartości cukru 
wyrażonej w gramach cukru 
inwertowanego na litr.
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Or. en

Uzasadnienie

Chociaż konsumentom może przydać się znajomość zawartości cukru wyrażonej w masie 
cukru inwertowanego na litr, może im ona wiele nie mówić. Konsumenci mogą nie być 
w stanie odróżnić wina aromatyzowanego słodkiego od półsłodkiego wyłącznie na podstawie 
zawartości cukru. Zawartość tę można z powodzeniem podać dodatkowo, jednak bez 
całkowitego zastępowania nią określeń „słodki” i „półsłodki”.

Poprawka 25
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na etykiecie aromatyzowanych 
produktów sektora wina można podać 
inne informacje na temat żywności o 
charakterze dobrowolnym pod 
warunkiem, że informacje te są zgodne z 
rozdziałem V rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności1.
_______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

Or. es

Uzasadnienie

Zwykłe dostosowanie do rozdziału dotyczącego wymogów w zakresie dobrowolnych 
informacji na temat żywności będącego częścią nowego rozporządzenia w sprawie 
przekazywania informacji konsumentom.

Poprawka 26
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wskazane jest miejsce 
pochodzenia aromatyzowanych produktów 
sektora wina, dane miejsce pochodzenia 
odpowiada miejscu, w którym 
aromatyzowany produkt sektora wina jest 
produkowany. Miejsce pochodzenia 
wskazuje się słowami „wyprodukowano w 
(...)” lub równoważnym wyrażeniem i 
uzupełnia się nazwą odpowiedniego 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego.

W przypadku gdy wskazane jest miejsce 
pochodzenia aromatyzowanych produktów 
sektora wina, podaje się zarówno miejsce, 
w którym aromatyzowany produkt sektora 
wina jest produkowany, jak i miejsce 
pochodzenia winogron. Miejsce 
pochodzenia wskazuje się słowami 
„wyprodukowano w (...)”, przy czym 
uzupełnia się je nazwą odpowiedniego 
państwa członkowskiego lub państwa 
trzeciego z dodaniem słów „wyhodowane 
w (...)” i uzupełnia się nazwą 
odpowiedniego państwa członkowskiego 
lub państwa trzeciego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli podawane jest miejsce pochodzenia produktu, musi ono odnosić się również do miejsca 
pochodzenia winogron, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Poprawka 27
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego 
składnika nie jest wymagane.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli podawane jest miejsce pochodzenia produktu, musi ono odnosić się również do miejsca 
pochodzenia winogron, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd.

Poprawka 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego
składnika nie jest wymagane.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego składnika rzeczywiście nie jest wymagane. Dlatego 
stwierdzenie zawarte przez Komisję w tekście wniosku ustawodawczego jest zbyteczne.

Poprawka 29
Mario Pirillo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie miejsca pochodzenia głównego 
składnika nie jest wymagane.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące wskazywania miejsca pochodzenia są określone w rozporządzeniu 
1169/2011. Ponieważ rozporządzenie to obejmuje przekazywane konsumentom informacje 
dotyczące miejsca pochodzenia win aromatyzowanych, żadne dodatkowe przepisy nie są 
potrzebne.

Poprawka 30
Renate Sommer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli wyrażone są słownie, 
podawane są w co najmniej jednym lub 

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia 
należy formułować w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów z państw 
członkowskich, w których wyrób winiarski 
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kilku językach urzędowych Unii. jest wprowadzany do obrotu.

Or. de

Poprawka 31
Jill Evans, Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli wyrażone są słownie, 
podawane są w co najmniej jednym lub 
kilku językach urzędowych Unii.

Nazwy handlowe i dodatkowe określenia 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, jeśli wyrażone są słownie, 
podawane są w co najmniej jednym języku 
urzędowym zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W państwach członkowskich w Europie istnieje wiele języków urzędowych nieposiadających 
oficjalnego statusu w UE – dzięki tej poprawce więcej klientów będzie mieć dostęp do 
informacji w języku ojczystym na temat danego produktu.

Poprawka 32
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty objęte niniejszym 
rozporządzeniem są zgodne z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności1. W razie potrzeby 
Komisja przedkłada wniosek 
ustawodawczy dotyczący zmiany 
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rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w celu 
dodania produktów objętych niniejszym 
rozporządzeniem do zakresu 
rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
______________
1 Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18. 

Or. en

Uzasadnienie

Aromatyzowane produkty sektora wina to produkty wysoko przetworzone, które powinny 
podlegać ogólnym wymogom etykietowania zawartym w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011. 
Nieuzasadnione jest, by wszystkie rodzaje napojów bezalkoholowych musiały być zgodne 
z ogólnymi wymogami dotyczącymi etykietowania, a napoje alkoholowe nie, nawet jeśli są 
wysoko przetworzone.

Poprawka 33
Cristian Silviu Buşoi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w zapisie chronionych 
oznaczeń geograficznych używany jest 
alfabet inny niż łaciński, nazwa może 
również pojawić się w jednym lub kilku 
językach urzędowych Unii.

W przypadku gdy w zapisie chronionych 
oznaczeń geograficznych używany jest 
alfabet inny niż łaciński, nazwa pojawia się 
również w co najmniej jednym języku 
urzędowym Unii z użyciem alfabetu 
łacińskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić – dzięki użyciu alfabetu łacińskiego – sprzedaż takich win aromatyzowanych w 
innych państwach członkowskich UE, oznaczenie geograficzne powinno pojawiać się także 
w jednym z języków UE z użyciem alfabetu łacińskiego.

Poprawka 34
Jill Evans, Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w zapisie chronionych 
oznaczeń geograficznych używany jest 
alfabet inny niż łaciński, nazwa może 
również pojawić się w jednym lub kilku 
językach urzędowych Unii.

W przypadku gdy w zapisie chronionych 
oznaczeń geograficznych używany jest 
alfabet inny niż łaciński, nazwa może 
również pojawić się w co najmniej jednym 
języku urzędowym zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

W państwach członkowskich w Europie istnieje wiele języków urzędowych nieposiadających 
oficjalnego statusu w UE – dzięki tej poprawce więcej klientów będzie mieć dostęp do 
informacji w języku ojczystym na temat danego produktu.

Poprawka 35
Rolandas Paksas
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie zakazują ani 
nie ograniczają przywozu, sprzedaży czy 
spożycia zdefiniowanych w niniejszym 
rozporządzeniu aromatyzowanych 
produktów sektora wina.

Or. lt

Poprawka 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
Przekazane uprawnienia

W celu uwzględnienia specyficznych 
uwarunkowań sektora oraz pojawiania się 
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nowych produktów na rynku Komisja – w 
drodze aktów delegowanych – może 
uaktualnić:
a) definicje, wymagania i ograniczenia 
określone w załączniku I;
b) nazwy handlowe i opisy określone w 
załączniku II.

Or. de

Poprawka 37
Renate Sommer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwy handlowe i opisy określone w 
załączniku II.

skreślona

Or. de

Poprawka 38
Mario Pirillo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nazwy handlowe i opisy określone w 
załączniku II.

skreślona

Or. it

Poprawka 39
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozdziału 
„oznaczenie geograficzne” oznacza 
określenie odnoszące się do konkretnego 
regionu, miejsca lub kraju używane do 
opisu aromatyzowanego wyrobu 
winiarskiego, w przypadku gdy określoną 
jakość, reputację bądź inne cechy danego 
wyrobu zasadniczo przypisuje się jego 
pochodzeniu geograficznemu.

Do celów niniejszego rozdziału 
„oznaczenie geograficzne” oznacza 
określenie odnoszące się do konkretnego 
regionu, miejsca lub kraju używane do 
opisu aromatyzowanego wyrobu 
winiarskiego, w przypadku gdy określoną 
jakość, reputację bądź inne cechy danego 
wyrobu zasadniczo przypisuje się jego 
pochodzeniu geograficznemu.
Zastosowanie oznaczenia geograficznego 
oznacza, że winogrona użyte do produkcji 
aromatyzowanego produktu sektora wina 
pochodzą z regionu, miejsca lub kraju, do 
którego odnosi się to oznaczenie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nie wprowadzać w błąd konsumentów, podając oznaczenie geograficzne, należy 
dopilnować, aby winogrona użyte do produkcji danego produktu pochodziły z regionu, 
miejsca lub kraju, do którego odnosi się to wskazanie.

Poprawka 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozdziału 
„oznaczenie geograficzne” oznacza 
określenie odnoszące się do konkretnego 
regionu, miejsca lub kraju używane do 
opisu aromatyzowanego wyrobu 
winiarskiego, w przypadku gdy określoną 
jakość, reputację bądź inne cechy danego 
wyrobu zasadniczo przypisuje się jego 
pochodzeniu geograficznemu.

Do celów niniejszego rozdziału 
„oznaczenie geograficzne” oznacza 
określenie odnoszące się do konkretnego 
regionu, miejsca lub kraju używane do 
opisu aromatyzowanego wyrobu 
winiarskiego, w przypadku gdy produkty 
sektora wina pochodzą z Unii, a określoną 
jakość, reputację bądź inne cechy danego 
wyrobu zasadniczo przypisuje się jego 
pochodzeniu geograficznemu.

Or. de
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Poprawka 41
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) opis produktu, w szczególności jego 
najważniejsze cechy analityczne oraz
ocenę lub wskazanie jego cech 
organoleptycznych;

b) opis produktu, w szczególności jego 
najważniejsze cechy analityczne oraz 
wskazanie jego cech organoleptycznych;

Or. es

Poprawka 42
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Do dnia 1 grudnia 2012 r. państwa 
członkowskie przyjmują ustawy, 
rozporządzenia lub przepisy 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszym artykułem.

6. Do dnia 1 grudnia 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmują ustawy, 
rozporządzenia lub przepisy 
administracyjne niezbędne do zapewnienia 
zgodności z niniejszym artykułem.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której z przyczyn administracyjnych lub związanych z 
harmonogramem rozporządzenie nie będzie mogło zostać opublikowane do dnia 1 grudnia 
2012 r. Dlatego należy odsunąć nieco w czasie powyższy termin.

Poprawka 43
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja uważa, że warunki określone Jeśli Komisja uważa, że warunki określone 
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w niniejszym rozdziale są spełnione, 
podejmuje – w drodze aktów 
wykonawczych i bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 36 – decyzję o 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej jednolitego dokumentu, o 
którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. d), oraz 
odesłania do publikacji specyfikacji 
produktu, o której mowa w art. 14 ust. 5.

w niniejszym rozdziale są spełnione, 
podejmuje w drodze aktów wykonawczych 
decyzję o publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej jednolitego 
dokumentu, o którym mowa w art. 11 ust. 
1 lit. d), oraz odesłania do publikacji 
specyfikacji produktu, o której mowa w 
art. 14 ust. 5.

Or. es

Poprawka 44
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu dwóch miesięcy od daty 
publikacji przewidzianej w art. 15 ust. 3 
akapit pierwszy każde państwo 
członkowskie lub państwo trzecie, lub 
każda osoba fizyczna lub prawna, która ma 
uzasadniony interes, mająca siedzibę lub 
zamieszkała na terytorium państwa 
członkowskiego innego niż wnioskujące o 
objęcie ochroną lub na terytorium państwa 
trzeciego, może zgłosić sprzeciw wobec 
zaproponowanego objęcia ochroną poprzez 
przedstawienie Komisji odpowiednio 
uzasadnionego oświadczenia odnoszącego 
się do warunków kwalifikowalności 
ustanowionych w niniejszym rozdziale.

W ciągu trzech miesięcy od daty publikacji 
przewidzianej w art. 15 ust. 3 akapit 
pierwszy każde państwo członkowskie lub 
państwo trzecie, lub każda osoba fizyczna 
lub prawna, która ma uzasadniony interes, 
mająca siedzibę lub zamieszkała na 
terytorium państwa członkowskiego innego 
niż wnioskujące o objęcie ochroną lub na 
terytorium państwa trzeciego, może zgłosić 
sprzeciw wobec zaproponowanego objęcia 
ochroną poprzez przedstawienie Komisji 
odpowiednio uzasadnionego oświadczenia 
odnoszącego się do warunków 
kwalifikowalności ustanowionych w 
niniejszym rozdziale.

Or. es

Poprawka 45
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie posiadanych informacji i po 
zakończeniu procedury sprzeciwu, o której 
mowa w art. 16, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje decyzję 
o objęciu ochroną oznaczenia 
geograficznego spełniającego warunki 
określone w niniejszym rozdziale i 
zasadniczo zgodnego z prawem Unii, lub o 
odrzuceniu wniosku, który nie spełnia tych 
warunków.

Na podstawie posiadanych informacji i po 
zakończeniu procedury sprzeciwu, o której 
mowa w art. 16, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje decyzję 
o objęciu ochroną oznaczenia 
geograficznego spełniającego warunki 
określone w niniejszym rozdziale i 
zasadniczo zgodnego z prawem Unii, lub o 
odrzuceniu wniosku, który nie spełnia tych 
warunków. Komisja publikuje tę decyzję 
na specjalnej stronie swojej witryny 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby nie informować obywateli o decyzji w sprawie ochrony.

Poprawka 46
Renate Sommer
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub 
wprowadzającym w błąd oznaczeniem 
miejsca pochodzenia, źródła, charakteru
lub zasadniczych cech produktu, na 
wewnętrznym lub zewnętrznym 
opakowaniu, w materiałach reklamowych 
lub dokumentach związanych z danym 
wyrobem winiarskim, oraz pakowaniem 
produktu w pojemnik, który mógłby 
błędnie sugerować miejsce pochodzenia 
wyrobu;

c) wszelkim innym nieprawdziwym lub 
wprowadzającym w błąd oznaczeniem 
miejsca pochodzenia, źródła, składu, 
zawartości wina i/lub alkoholu, metody 
wytwarzania lub zasadniczych cech 
produktu, na wewnętrznym lub 
zewnętrznym opakowaniu, w materiałach 
reklamowych lub dokumentach 
związanych z danym wyrobem winiarskim, 
oraz pakowaniem produktu w pojemnik, 
który mógłby błędnie sugerować miejsce 
pochodzenia wyrobu;

Or. de
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Poprawka 47
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy proponowana zmiana 
obejmuje jedną lub kilka zmian do 
jednolitego dokumentu, o którym mowa w 
art. 11 ust. 1 lit. d), art. 14-17 stosuje się 
odpowiednio do wniosku o zmianę 
specyfikacji. Jeżeli jednak proponowana 
zmiana jest drobna, Komisja – w drodze 
aktów wykonawczych – podejmuje 
decyzję, czy zatwierdzić wniosek bez 
stosowania procedury ustanowionej w art. 
15 ust. 2 i art. 16, a w przypadku zgody 
przystępuje do publikacji elementów, o 
których mowa w art. 15 ust. 3.

2. W przypadku gdy proponowana zmiana 
obejmuje jedną lub kilka zmian do 
jednolitego dokumentu, o którym mowa w 
art. 11 ust. 1 lit. d), art. 14-17 stosuje się 
odpowiednio do wniosku o zmianę 
specyfikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby odstępować od zwykłej procedury, zwłaszcza że wnioski o objęcie 
ochroną nie powinny być bardzo liczne. Nawet zmiana uznana za „drobną” nie powinna 
zwalniać Komisji z obowiązku „sprawdzenia, czy wnioski o objęcie ochroną (...) spełniają 
warunki określone w niniejszym rozdziale”. Na tej samej zasadzie zmiana ta nie powinna być 
powodem zaniedbywania procedury zgłaszania sprzeciwu.

Poprawka 48
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istniejące chronione oznaczenia 
geograficzne

Dotychczasowe oznaczenia geograficzne

Or. es
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Uzasadnienie

Chodzi o dostosowanie tytułu artykułu do tytułu rozdziału, w którym się on znajduje.

Poprawka 49
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Istniejące oznaczenia geograficzne, o 
których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
których nie przedłożono do dnia [2 lata po 
wejściu w życie] informacji, o których 
mowa w ust. 2, tracą ochronę na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
podejmuje – w drodze aktów 
wykonawczych i bez pomocy komitetu, o 
którym mowa w art. 36 – odpowiednie 
kroki formalne w celu usunięcia tych nazw 
z rejestru określonego w art. 22.

3. Istniejące oznaczenia geograficzne, o 
których mowa w ust. 1, w odniesieniu do 
których nie przedłożono do dnia [2 lata po 
wejściu w życie] informacji, o których 
mowa w ust. 2, tracą ochronę na mocy 
niniejszego rozporządzenia. Komisja 
podejmuje w drodze aktów wykonawczych 
odpowiednie kroki formalne w celu 
usunięcia tych nazw z rejestru określonego 
w art. 22.

Or. es

Poprawka 50
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykułu 26 nie stosuje się w odniesieniu 
do obowiązujących chronionych oznaczeń 
geograficznych, o których mowa w ust. 1 
niniejszego artykułu.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Ani w rozporządzeniu nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw 
pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (uchylonego rozporządzeniem nr 
510/2006), ani w rozporządzeniu nr 110/2008 w sprawie oznaczeń geograficznych napojów 
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spirytusowych nie przewidziano możliwości unieważnienia dotychczasowych oznaczeń 
geograficznych.

Poprawka 51
Mario Pirillo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W celu zagwarantowania skuteczności 
kontroli określonych w niniejszym 
rozdziale Komisja może – w drodze aktów 
delegowanych – przyjąć wszelkie 
niezbędne środki dotyczące powiadamiania 
właściwych organów przez podmioty 
gospodarcze.

6. W celu zagwarantowania skuteczności 
kontroli określonych w niniejszym 
rozdziale Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 
art. 35 zawierających wszelkie niezbędne 
środki dotyczące powiadamiania 
właściwych organów przez podmioty 
gospodarcze.

Or. it

Poprawka 52
Satu Hassi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępniania opinii publicznej 
wyników decyzji o objęciu ochroną lub 
odrzuceniu wniosku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby nie informować obywateli o decyzji w sprawie ochrony.

Poprawka 53
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze przyjmowane bez 
pomocy Komitetu, o którym mowa w art. 
36

Niedopuszczalność wniosku lub 
zgłoszenia

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie tekstu do poprawki technicznej przyjętej już przez grupy 
robocze Rady. Jest ona tu konieczna ze względu na spójność z poprawką złożoną do tego 
samego artykułu.

Poprawka 54
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy wniosek lub zgłoszenie 
przedłożone na mocy niniejszego rozdziału 
zostaną uznane za niedopuszczalne, 
Komisja – w drodze aktów wykonawczych
i bez pomocy komitetu, o którym mowa w 
art. 36 – podejmuje decyzję o odrzuceniu 
ich jako niedopuszczalnych.

W przypadku gdy wniosek lub zgłoszenie 
przedłożone na mocy niniejszego rozdziału 
zostaną uznane za niedopuszczalne, 
Komisja w drodze aktów wykonawczych 
podejmuje decyzję o odrzuceniu ich jako 
niedopuszczalnych.

Or. es

Poprawka 55
Cristian Silviu Buşoi
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przekazanie Komisji uprawnień, o
którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu, następuje na czas 
nieokreślony.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w 
niniejszym rozporządzeniu, powierza się 
Komisji na okres pięciu lat od dnia ….*.
Komisja sporządza sprawozdanie 



PE485.842v01-00 22/26 AM\895227PL.doc

PL

dotyczące przekazania uprawnień nie 
później niż dziewięć miesięcy przed 
końcem okresu pięciu lat. Przekazanie 
uprawnień zostaje automatycznie 
przedłużone na takie same okresy, chyba 
że Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie 
później niż trzy miesiące przed końcem 
każdego okresu.
________________________

* Dz.U.: należy wstawić datę wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy niniejszego rozporządzenia należy dostosować do przepisów dotyczących wspólnej 
organizacji rynku. Jednak samo ograniczenie przekazania uprawnień do okresu pięciu lat nie 
zapewnia niezbędnej elastyczności. Proponuje się zatem automatyczne przedłużanie 
pięcioletniego okresu przekazania uprawnień, jeżeli ustawodawca nie sprzeciwi się takiemu
przedłużeniu w następstwie sprawozdania Komisji.

Poprawka 56
Mario Pirillo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Praktyki enologiczne
Zalecane i opublikowane przez 
Międzynarodową Organizację ds. 
Winorośli i Wina praktyki enologiczne 
mogą być stosowane do produktów 
podstawowych i gotowych produktów 
objętych niniejszym rozporządzeniem.

Or. it

Uzasadnienie

Należy dodać konkretne odniesienie do rezolucji przyjętych przez Międzynarodową 
Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV), podobnie jak ma to już miejsce w rozporządzeniu 
1234/2007.
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Poprawka 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwie „Sangria” muszą towarzyszyć 
wyrazy „wyprodukowano w…”, po 
których następuje nazwa państwa 
członkowskiego produkującego napój 
bądź mniejszego regionu, w którym 
produkuje się napój, z wyjątkiem 
przypadku, gdy jest on produkowany w 
Hiszpanii lub Portugalii.

Nazwa „Sangria” może zastąpić nazwę 
handlową „aromatyzowany napój
winopochodny” tylko wówczas, gdy napój 
wyprodukowano w Hiszpanii lub 
Portugalii.

Or. es

Poprawka 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwie „Sangria” muszą towarzyszyć 
wyrazy „wyprodukowano w…”, po których 
następuje nazwa państwa członkowskiego 
produkującego napój bądź mniejszego 
regionu, w którym produkuje się napój, z 
wyjątkiem przypadku, gdy jest on 
produkowany w Hiszpanii lub Portugalii.

Jeżeli napój wyprodukowano w państwie 
członkowskim innym niż Hiszpania czy 
Portugalia, nazwy „Sangria” można 
używać jako uzupełnienia nazwy 
handlowej „aromatyzowany napój 
winopochodny”, przy czym muszą jej
obowiązkowo towarzyszyć słowa
„wyprodukowano w…”, po których 
następuje nazwa państwa członkowskiego 
bądź mniejszego regionu, gdzie
wyprodukowano napój.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91. Chodzi o 
ochronę nazwy „Sangria” pochodzącej z Hiszpanii i Portugalii. Należy doprecyzować, że w 
żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią i Portugalią nazwa „Sangria” nie jest nazwą 
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handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub nazwą.

Poprawka 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwa „Sangria” może zastąpić opis 
„aromatyzowany napój winopochodny”
tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano 
w Hiszpanii lub Portugalii.

Jeżeli napój wyprodukowano w państwie 
członkowskim innym niż Hiszpania czy 
Portugalia, nazwy „Sangria” można 
używać jako uzupełnienia nazwy 
handlowej „aromatyzowany napój 
winopochodny”, przy czym obowiązkowo 
muszą jej towarzyszyć słowa 
„wyprodukowano w…”, po których 
następuje nazwa państwa członkowskiego 
bądź mniejszego regionu, gdzie
wyprodukowano napój.

Or. es

Poprawka 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwa „Sangria” może zastąpić opis 
„aromatyzowany napój winopochodny” 
tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano
w Hiszpanii lub Portugalii.

Nazwa „Sangria” może zastąpić nazwę 
handlową „aromatyzowany napój 
winopochodny” tylko wówczas, gdy napój 
wyprodukowano w Hiszpanii lub 
Portugalii.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91. Chodzi o 
ochronę nazwy „Sangria” pochodzącej z Hiszpanii i Portugalii. Należy doprecyzować, że w 
żadnym państwie członkowskim poza Hiszpanią i Portugalią nazwa „Sangria” nie jest nazwą 
handlową, lecz fakultatywnym oznaczeniem lub nazwą.
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Poprawka 61
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwie „Clarea” muszą towarzyszyć 
wyrazy „wyprodukowano w…”, po 
których następuje nazwa państwa 
członkowskiego produkującego napój 
bądź mniejszego regionu, z wyjątkiem 
przypadku, gdy napój wyprodukowano w 
Hiszpanii.

Nazwa „Clarea” może zastąpić nazwę 
handlową „aromatyzowany napój 
winopochodny” tylko wówczas, gdy napój 
wyprodukowano w Hiszpanii.

Or. es

Poprawka 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwie „Clarea” muszą towarzyszyć 
wyrazy „wyprodukowano w…”, po 
których następuje nazwa państwa 
członkowskiego produkującego napój bądź 
mniejszego regionu, z wyjątkiem 
przypadku, gdy napój wyprodukowano w 
Hiszpanii.

Jeżeli napój wyprodukowano w państwie 
członkowskim innym niż Hiszpania, 
nazwy „Clarea” można używać jako 
uzupełnienia nazwy handlowej 
„aromatyzowany napój winopochodny”, 
przy czym obowiązkowo muszą jej
towarzyszyć słowa „wyprodukowano 
w…”, po których następuje nazwa państwa 
członkowskiego bądź mniejszego regionu, 
gdzie wyprodukowano napój.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 z uwagi 
na konieczność ochrony nazwy „Clarea”. Należy doprecyzować, że w żadnym państwie 
członkowskim poza Hiszpanią nazwa „Clarea” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym 
oznaczeniem lub nazwą.
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Poprawka 63
Andres Perello Rodriguez
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwa „Clarea” może zastąpić określenie 
„aromatyzowany napój winopochodny”
tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano 
w Hiszpanii.

Jeżeli napój wyprodukowano w państwie 
członkowskim innym niż Hiszpania, 
nazwy „Clarea” można używać jako 
uzupełnienia nazwy handlowej 
„aromatyzowany napój winopochodny”, 
przy czym obowiązkowo muszą jej 
towarzyszyć słowa „wyprodukowano 
w…”, po których następuje nazwa
państwa członkowskiego bądź mniejszego 
regionu, gdzie wyprodukowano napój.

Or. es

Poprawka 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część B – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nazwa „Clarea” może zastąpić określenie 
„aromatyzowany napój winopochodny” 
tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano 
w Hiszpanii.

Nazwa „Clarea” może zastąpić nazwę 
handlową „aromatyzowany napój 
winopochodny” tylko wówczas, gdy napój 
wyprodukowano w Hiszpanii.

Or. es

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu utrzymanie status quo z rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 z uwagi 
na konieczność ochrony nazwy „Clarea”. Należy doprecyzować, że w żadnym państwie 
członkowskim poza Hiszpanią nazwa „Clarea” nie jest nazwą handlową, lecz fakultatywnym 
oznaczeniem lub nazwą.


