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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

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

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0530),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 43. panta 
2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam 
priekšlikumu (C7–0234/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu Nr. 2 par subsidiaritātes principa 
un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Luksemburgas Deputātu palāta un 
kurā apgalvots, ka tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 7. decembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ja aromatizētie vīna produkti atbilst 
nosacījumiem horizontālajos noteikumos 

                                               
1 Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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par bioloģisko lauksaimniecību, attiecībā 
uz tiem jābūt iespējai izmantot norādi par 
to, ka tie ir bioloģiski produkti.

Or. it

Pamatojums

Gaidot turpmāko attīstību bioloģisko vīnu vīndarības prakses regulējumā un nolūkā jau 
sagatavot bāzi šādam regulējumam, ir lietderīgi arī aromatizētiem vīna produktiem izmantot 
norādi uz tiesisko regulējumu par bioloģiskiem produktiem. 

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Lai nemaldinātu patērētājus, ir 
jābūt arī iespējai norādīt vīnogu šķirņu 
nosaukumus, ja attiecībā uz 
izmantotajiem vīniem ir ievērotas 
prasības, kas attiecībā uz šādām norādēm 
noteiktas Komisijas 2009. gada 14. jūlija 
Regulā (EK) Nr. 607/2009, ar ko paredz 
konkrētus sīki izstrādātus noteikumus 
Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 
piemērošanai attiecībā uz aizsargātiem 
cilmes vietas nosaukumiem un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, 
tradicionālajiem apzīmējumiem, konkrētu 
vīna nozares produktu marķēšanu un 
noformēšanu1.
_____________
1 OV L 193, 24.7.2009., 60. lpp.

Or. it

Pamatojums

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
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rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts, ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) „Aromatizēti vīna produkti” ir produkti, 
kas iegūti no vīna nozares produktiem, kā 
minēts Regulā (ES) Nr. [XXXX/20XX 
COM(2010)0799 galīgā redakcija, regula 
par vienotu TKO], un kas ir aromatizēti, 
ievērojot I pielikuma noteikumus. Tos 
klasificē šādi:

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kam saskaņā ar I pielikuma 
noteikumiem var pievienot spirtu un/vai 
krāsvielas, un/vai saldinātājus;

Or. it
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Pamatojums

Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kam saskaņā ar I pielikuma 
noteikumiem var būt pievienotas 
krāsvielas un/vai saldinātāji;

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums
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Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) kam saskaņā ar I pielikuma 
noteikumiem var būt pievienotas 
krāsvielas un/vai saldinātāji;

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. it

Pamatojums

Ir nepieciešams minēt visus elementus, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu 
(aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana), lai definīciju 
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struktūru pielāgotu attiecīgi I un II pielikuma saturam. Visbeidzot, ir svarīgi paskaidrot, ka 
spirta pievienošana, kas ir fakultatīva attiecībā uz aromatizētajiem vīniem, netiek paredzēta 
citām produktu kategorijām, izņemot dažus konkrētus produktus, kuriem II pielikumā iekļauta 
īpaša definīcija.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. it

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku konsekvenci starp pamattekstu un pielikumiem, ir jānosaka 
ekskluzivitātes princips, saskaņā ar kuru Eiropas Savienībā var izmantot tikai tos 
nosaukumus, kas minēti II pielikumā. Šāds precizējums turklāt ļauj nodrošināt to, ka 
nosaukumus, kas kļuvuši par sugasvārdiem, nevar izmantot kā tirdzniecības nosaukumus, 
tādējādi patērētājiem tiek sniegta adekvāta informācija.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisku konsekvenci starp pamattekstu un pielikumiem, attiecībā uz dažiem 
tradicionālajiem produktiem ir svarīgi minēt jau iepriekš paredzēto iespēju piemērot tādus 
īpašus noteikumus kā noteikumu par vairāk nekā viena tirdzniecības nosaukuma izmantošanu 
vienam produktam. Piemēram, II pielikumā Sangria un Clarea dzērieniem ir paredzēts, ka ar 
nosaukumu „Sangria/Clarea” var aizstāt nosaukumu „aromatizēts vīna dzēriens” tikai tajos 
gadījumos, kad dzēriens ir izgatavots Spānijā vai Portugālē (attiecībā uz Sangria) vai Spānijā 
(attiecībā uz Clarea).

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Bioloģiskos aromatizētos vīna 
produktus var ražot saskaņā ar 6. un 
19. pantu Padomes 2007. gada 28. jūnija 
Regulā (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko 
ražošanu un bioloģisko produktu 
marķēšanu1.
____________
1 OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp. 

Or. it

Pamatojums

Gaidot turpmāko attīstību bioloģisko vīnu vīndarības prakses regulējumā un nolūkā jau 
sagatavot bāzi šādam regulējumam, ir lietderīgi arī aromatizētiem vīna produktiem izmantot 
norādi uz tiesisko regulējumu par bioloģiskiem produktiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Attiecībā uz aromatizētajiem vīna
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produktiem ir iespējams minēt izmantoto 
vīnogu šķirņu nosaukumus, ja izmantotie 
vīni:
a) atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas 
(EK) Nr. 607/2009 63. pantā; un
b) ir vīna produkti, kas izmantoti attiecīgo 
aromatizēto vīna produktu izgatavošanā, 
izņemot produktus, kas izmantoti 
saldināšanai, kā noteikts I pielikumā.

Or. it

Pamatojums

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per gli aromatizzati, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā minētās deleģētu aktu 
pieņemšanas pilnvaras Komisijai piešķir uz 
nenoteiktu laiku.

2. Šīs regulas 9. un 29. pantā minētās
deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no 
..*.
________________
* OV — lūdzu norādiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. it

Pamatojums

Arī saskaņā ar to, kā paredzēts vīna TKO noteikumos, tiek ierosināts Komisijas deleģēto aktu 
pieņemšanas pilnvaras piešķirt uz ierobežotu laiku.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 4. punkts – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

– kurš var būt bijis saldināts atbilstoši 
I pielikuma nosacījumiem.

Or. it

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā, kā saldināšanas veidu un metožu joma ir attīstījusies no 1991. gada līdz 
mūsdienām. Regulas priekšlikumā ir ņemtas vērā izmaiņas, ko rada noteikumu un nozares 
metožu attīstība, un iekļautā precizējuma mērķis ir vienīgi saskaņot tirdzniecības nosaukumu 
ar to, kas jau noteikts I pielikumā. 

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – 3 ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

kurā cukura saturs, kas izteikts kā 
invertcukurs, ir lielāks par 200 gramiem un 
minimālais olas dzeltenuma saturs ir 
10 grami litrā galaprodukta.

– kurā cukura saturs, kas izteikts kā 
invertcukurs, ir lielāks par 200 gramiem.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu definīcija tiek pielāgota reālajai situācijai, proti, tam, ka pagaidām nav 
pietiekami precīzas holesterīna līmeņa noteikšanas metodes; tā vēl tikai tiek izstrādāta.
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Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
II pielikums – A daļa – 6. punkts – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– kura maisījuma gatavošanā minimālais 
izmantotais olas dzeltenuma daudzums ir 
10 g litrā.

Or. it

Pamatojums

Ar šo grozījumu definīcija tiek pielāgota reālajai situācijai, proti, tam, ka pagaidām nav 
pietiekami precīzas holesterīna līmeņa noteikšanas metodes; tā vēl tikai tiek izstrādāta.

PASKAIDROJUMS

Aromatizētie vīna produkti ir ļoti svarīgi patērētājiem, ražotājiem un Eiropas Savienības 
lauksaimniecībai kopumā. Tie pārstāv nozīmīgu Eiropas vīna nozares daļu un ir ārkārtīgi 
svarīgs tirgus gan kvalitātes, gan kvantitātes ziņā, gan iekšējā, gan starptautiskā līmenī. ES 
daļa ir aptuveni 90 % no pasaulē saražotajiem aromatizētajiem vīna produktiem (apmēram 
3 miljonus hektolitru gadā), un tie ir tradicionāli dzērieni daudzās dalībvalstīs, galvenokārt 
dienvidu centrālajos reģionos, bet arī kontinenta ziemeļu un austrumu daļā.

Eiropas līmeņa likumdošanas konteksts

Regulas priekšlikums iekļaujas Eiropas tiesību aktu sistēmā, attiecībā uz kuru nedrīkst 
aizmirst būtisku aspektu — vīna nozares politikas reformu. Kontekstā ar kopējās 
lauksaimniecības politikas vienkāršošanas procesu un paralēli sarunām par vienoto tirgu 
kopīgas organizācijas (TKO) regulu un tās pieņemšanu (Padomes Regula (EK) 
Nr. 1234/2007), aizstājot 21 iepriekš pastāvējušās TKO dažādām lauksaimniecības nozarēm 
un paredzot kopīgus noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības tirgu pārvaldību, 
lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kā arī ES eksportu un importu, Padome ir vienojusies 
par vīna nozares reformu (Regula (EK) Nr. 479/2008), kas pašlaik ir pilnībā integrēta 
vienotajā TKO regulā.
Ar 2008. gada reformu ir reorganizēts ES vīna tirgus pārvaldīšanas veids. Tās mērķis ir dot 
iespēju veikt ātru nozares restrukturizāciju, pakāpeniski atceļot neefektīvus un dārgus 
intervences pasākumus un izdevumus atkal virzot uz to, lai labāk apmierinātu patērētāju 
prasības un padarītu Eiropas vīnu konkurētspējīgāku.  
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Komisijas priekšlikuma mērķis

Komisijas regulas priekšlikuma mērķis ir atjaunināt Regulu (EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka 
vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un 
aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu 
veidošanu. 

Pamatojoties uz LESD 43. panta 2. punktu un 114. pantu, regulas priekšlikumā ir iekļauti 
noteikumi par aromatizēto vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un tā attiecas uz visiem aromatizētajiem vīna 
produktiem Eiropas Savienībā neatkarīgi no tā, vai tie ražoti dalībvalstīs vai trešās valstīs vai 
ražoti Savienībā eksportēšanai.

Galvenie priekšlikuma mērķi ir uzlabot piemērojamību un skaidrību ES tiesību aktiem par 
aromatizētajiem vīna produktiem un ieviest labi definētu šādu produktu kvalitātes politiku. 
Daži tirdzniecības nosaukumi tiks atjaunināti, ņemot vērā iespēju palielināt vīna saturu, nevis 
tieši pievienot alkoholu, lai nodrošinātu to, ka patērētājs ir pareizi informēts un ka izmantotās 
definīcijas tiek atjauninātas atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Spēkā esošie noteikumi par 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm tiks pielāgoti PTO Līgumam par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem (TRIPS nolīgums). 

Vēl viens atsevišķs mērķis ir pielāgošana Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD). 
Mērķus, principus un citus būtiskus elementus saistībā ar aromatizēto vīna produktu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
nosaka likumdevējs, bet Komisijai jābūt pilnvarām, izmantojot deleģētos aktus (LESD 
290. pants), apstiprināt ražošanas procesus, analīzes metodes, vajadzīgos definīciju, prasību, 
ierobežojumu, tirdzniecības nosaukumu un aprakstu grozījumus un vajadzīgos noteikumus 
par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Turklāt likumdevējam būtu jānodrošina Komisijai 
pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus (LESD 291. panta 2. punkts), jo īpaši attiecībā uz to 
noteikumu par aromatizētajiem vīna produktiem vienādu piemērošanu, kuri saistīti ar 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, administratīvām un fiziskām pārbaudēm un informācijas 
apmaiņu. 

Priekšlikums nemaina nozarē spēkā esošo noteikumu darbības jomu, bet pielāgo noteikumus 
saistībām, kuras Savienība jau uzņēmusies. 

Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē galvenos Komisijas priekšlikuma elementus, īpaši atbalstot 
vienkāršošanas un uzlabošanas mērķi.

Regulas priekšlikums vienkāršo un atjaunina Regulu (EEK) Nr. 1601/91, kas pašlaik 
reglamentē aromatizēto vīna produktu jomu un kas, ņemot vērā inovācijas tehnoloģijās un 
arvien mainīgās patērētāju vēlmes, tiek atcelta un aizstāta ar jaunu tekstu. Tādēļ referents 
atbalsta šādu Komisijas rīcību ar mērķi modernizēt noteikumus, kas līdz šim nodrošināja šo 
produktu tirgus labu darbību, bet kas jāpielāgo likumdošanas izmaiņām šajā jomā.

Referents piekrīt kopējai pieejai, ar kuru visā dokumentā tiek izdarīti grozījumi, lai šo regulu 
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pielāgotu normatīvajām izmaiņām vīnu kvalitātes politikas jomā, TKO noteikumiem un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību. 

Tā kā regulas priekšlikums skar arī noteikumus par aromatizēto vīna produktu aprakstu, 
noformējumu un marķējumu, uz to attiecas jaunie noteikumi par pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem (Regula (ES) Nr. 1169/2011). Tā kā regulas priekšlikums 
iekļaujas tiesiskajā kontekstā, kuru šādas normas jau regulē, referents kā vispārēju pieeju ir 
izvēlējies nostāju, ka jāveic saskaņošana ar regulu par pārtikas produktu informāciju 
patērētājiem. 

Uz šādiem apsvērumiem balstās daži no veiktajiem grozījumiem. 

Saistībā ar vienkāršojumiem, kas ieviesti pēc 2008. gada TKO, piemēram, kas attiecībā uz 
marķējumu paredz iespēju ES vīniem, kuriem nav ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, norādīt 
vīnogu šķirni, referents pieprasa, lai šāda iespēja tiktu paredzēta arī aromatizētajiem vīna 
produktiem, ievērojot Regulas (EK) Nr. 607/2009 nosacījumus. 

Turklāt referents ir uzskatījis par nepieciešamu tekstam pievienot skaidru atsauci uz iespēju, 
ka uz aromatizēto vīna produktu iepakojuma var iekļaut atsauci uz to, ka izmantotie produkti 
ir bioloģiski. Referents uzskata, ka šāds grozījums patiesībā labi iekļaujas gaidāmajā 
regulējumā par bioloģisko vīnu vīndarības praksi.

Turklāt referents ierosina virkni tehnisku grozījumu, jo ir pārliecināts, ka pamatteksts būtu 
jāpieskaņo I pielikumam par tehniskām definīcijām, prasībām un ierobežojumiem un 
II pielikumam par aromatizēto vīna produktu tirdzniecības nosaukumiem un aprakstiem. Šajā 
sakarībā ir jāiekļauj visi elementi, kas raksturo aromatizēto vīna produktu izgatavošanu: 
aromatizēšana, iespējamā spirta pievienošana, saldināšana un iekrāsošana; attiecībā uz 
tirdzniecības nosaukumu ir svarīgi noteikt ekskluzivitātes principu, saskaņā ar kuru Eiropas 
Savienībā var izmantot tikai tos nosaukumus, kas minēti II pielikumā. Šāda specifika turklāt 
ļauj nodrošināt to, ka nosaukumus, kas kļuvuši par sugasvārdiem, nedrīkst izmantot kā 
tirdzniecības nosaukumus, un tādējādi patērētājiem tiek nodrošināta adekvāta informācija. 
Tāpat, lai nodrošinātu juridisku konsekvenci, attiecībā uz dažiem tradicionāliem produktiem 
ir paredzēta iespēja piemērot īpašus noteikumus, piemēram, par vairāk nekā viena 
tirdzniecības nosaukuma izmantošanu vienam un tam pašam produktam.  

Atbilstoši šīs jomas tehnoloģiskajai un normatīvajai attīstībai jāveic izmaiņas arī pielikumos. 
Proti, atbilstoši saldināšanas metožu un prakšu attīstībai kopš 1991. gada ir jāpaplašina atļauto 
vermuta saldināšanas metožu saraksts, lai tajā ņemtu vērā prakses, kas jau minētas 
I pielikumā, un jāgroza definīcija aromatizētam vīnam ar olu garšu, lai ņemtu vērā to, ka 
joprojām nav iespējams noteikt holesterīna saturu produktā.

Lai sasniegtu vienu no galvenajiem priekšlikuma mērķiem, proti, regulu pielāgotu LESD 
noteikumiem, tekstā turklāt ir paredzētas vairākas atsauces uz pilnvaru deleģēšanu Eiropas 
Komisijai. Lai gan referents atbalsta pieeju, ka jāpielāgojas priekšlikuma juridiskajam 
pamatam, viņš tomēr pieprasa šādas pilnvaras ierobežot ar konkrētu termiņu. Joprojām atklāta 
ir diskusija par iespējamo šādu pilnvaru precizēšanu, paredzot būtisku Eiropas deleģējumu 
izmantošanu tiesību aktu pieņemšanā. 
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Visbeidzot, jāmin nodaļa par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Kā jau precizēts iepriekš, viens 
no priekšlikuma mērķiem ir noteikt vadlīnijas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu atzīšanai. 
Priekšlikums saskaņā ar vīna nozares produktiem jau noteikto kārtību paredz īpašus 
noteikumus tiem aromatizētajiem produktiem, kas neietilpst regulas par lauksaimniecības 
produktu kvalitātes shēmām, regulas par tirgu kopīgu organizāciju un regulas par stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem darbības jomā. Referents piekrīt Komisijas vēlmei un mērķiem un 
atbalsta juridisku prasību arī attiecībā uz pārstrādes produktiem paredzēt papildu un pilnīgu 
regulējumu saistībā ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.


