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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych 
aromatyzowanych produktów sektora wina
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2011)0530),

– uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 43 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0234/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy protokołu (nr 2) w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez luksemburską Izbę 
Deputowanych, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 7 
grudnia 2011 r.1,

– zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A7-0000/2012),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W przypadku aromatyzowanych 
produktów sektora wina, spełniających 
warunki ustanowione w horyzontalnych 
przepisach dotyczących rolnictwa 
ekologicznego należałoby zapewnić 
możliwość podawania informacji na temat 
ekologicznego pochodzenia 
zastosowanych produktów.

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na przyszłe kroki w obszarze regulacji dotyczących praktyk enologicznych 
związanych z produkcją win ekologicznych, a także w celu przygotowania ich podstawy, 
uznaje się za właściwe odniesienie do ram prawnych dotyczących produkcji ekologicznej 
również w przypadku aromatyzowanych produktów sektora wina. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11b) Aby nie wprowadzić w błąd 
konsumentów, jest również konieczne 
umożliwienie podawania nazw odmian 
winorośli przeznaczonych do produkcji 
wina, jeżeli wykorzystywane wina 
spełniają warunki określone w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 607/2009
z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiającym 
niektóre szczegółowe przepisy 
wykonawcze do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 479/2008 w odniesieniu do 
chronionych nazw pochodzenia i 
oznaczeń geograficznych, określeń 
tradycyjnych, etykietowania i prezentacji 
niektórych produktów sektora wina1, aby 
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można było korzystać z tego określenia.
_____________
1 Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60.

Or. it

Uzasadnienie

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 
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.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 1, zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „aromatyzowane produkty sektora 
wina”: oznaczają wyroby otrzymane z 
produktów sektora wina, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 wersja ostateczna, 
dostosowane rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku], do których 
dodano aromaty. Wyroby te klasyfikuje się 
następująco:

1) „aromatyzowane produkty sektora 
wina”: oznaczają wyroby otrzymane z 
produktów sektora wina, o których mowa 
w rozporządzeniu (UE) nr [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 wersja ostateczna, 
dostosowane rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku], do których 
dodano aromaty zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku I. Wyroby te 
klasyfikuje się następująco:

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) do którego mogły zostać dodane 
alkohol lub barwniki lub który mógł 
zostać posłodzony, zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku I;

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu 
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 3 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) do którego mogły zostać dodane 
barwniki lub który mógł zostać 
posłodzony, zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku I;

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu 
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 3 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) do którego nie mógł zostać dodany 
alkohol, chyba że przewidziano inaczej w 
załączniku II;

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu 
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) do którego mogły zostać dodane 
barwniki lub który mógł zostać 
posłodzony, zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku I;

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu 
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 2 – punkt 4 – lit. d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) do którego nie dodano żadnego 
alkoholu;

d) do którego nie dodano żadnego 
alkoholu, chyba że przewidziano inaczej w 
załączniku II;

Or. it

Uzasadnienie

Uznaje się za konieczne wprowadzenie wszystkich elementów właściwych dla procesu 
produkcji aromatyzowanych produktów sektora wina (aromatyzacji, możliwego dodania 
alkoholu, słodzenia i barwienia), aby dostosować treść definicji do treści odpowiednio 
załącznika I i II. Ponadto ważne jest, aby uściślić, że dodawanie alkoholu, możliwe w 
przypadku win aromatyzowanych, nie jest przewidziane w odniesieniu do pozostałych 
kategorii produktów, z wyjątkiem konkretnych produktów, dla których taką możliwość 
wyraźnie określono w definicji w załączniku II.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W Unii do aromatyzowanych produktów 
sektora wina stosuje się nazwy handlowe 
określone w załączniku II. Nazwy te mogą 
być stosowane wyłącznie do celów 
wprowadzania do obrotu 
aromatyzowanych produktów sektora 
wina, które spełniają wymogi ustalone w 
wymienionym załączniku dla odpowiedniej 
nazwy handlowej.

1. W Unii do aromatyzowanych produktów 
sektora wina stosuje się tylko nazwy 
handlowe określone w załączniku II. 
Nazwy te mogą być stosowane wyłącznie 
do celów wprowadzania do obrotu 
aromatyzowanych produktów sektora 
wina, które spełniają wymogi ustalone w 
wymienionym załączniku dla odpowiedniej 
nazwy handlowej.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność przepisów głównego tekstu i załączników, uznaje się za konieczne 
podkreślenie zasady wyłączności, zgodnie z którą w Unii mogą być stosowane wyłącznie 
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nazwy, o których mowa w załączniku II. Dzięki temu uściśleniu zapewnia się ponadto brak 
możliwości stosowania nazw rodzajowych jako nazw handlowych, gwarantując w ten sposób 
dostarczanie konsumentom odpowiednich informacji.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odniesieniu do aromatyzowanych 
produktów sektora wina, które spełniają 
wymagania ustalone dla więcej niż jednej 
nazwy handlowej, można stosować tylko 
jedną odpowiednią nazwę handlową.

2. W odniesieniu do aromatyzowanych 
produktów sektora wina, które spełniają 
wymagania ustalone dla więcej niż jednej 
nazwy handlowej, można stosować tylko 
jedną odpowiednią nazwę handlową, chyba 
że przewidziano inaczej w załączniku II.

Or. it

Uzasadnienie

Aby zapewnić spójność przepisów głównego tekstu i załączników, uznaje się za konieczne 
podkreślenie przewidzianej już możliwości stosowania przepisów szczególnych, takich jak 
przepis dotyczący stosowania kilku nazw handlowych dla tego samego produktu, do 
niektórych produktów tradycyjnych. Na przykład w załączniku II przewiduje się, że w 
odniesieniu do Sangrii i Clarei, że nazwa „Sangria/Clarea” może zastąpić opis 
„aromatyzowany napój winopochodny” tylko wówczas, gdy napój wyprodukowano w 
Hiszpanii lub Portugalii (w odniesieniu do Sangrii) i w Hiszpanii (w odniesieniu do Clarei).

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Produkcja ekologicznych 
aromatyzowanych produktów sektora 
wina może być prowadzona zgodnie z art. 
6 i 19 rozporządzenia Rady (WE) nr 
834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie produkcji ekologicznej i 
znakowania produktów ekologicznych1.
____________
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1Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. 

Or. it

Uzasadnienie

Ze względu na przyszłe kroki w obszarze regulacji dotyczących praktyk enologicznych 
związanych z produkcją win ekologicznych, a także w celu przygotowanie ich podstawy, 
uznaje się za właściwe odniesienie do ram prawnych dotyczących produkcji ekologicznej 
również w przypadku produktów aromatyzowanych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 5 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W przypadku produktów 
aromatyzowanych możliwe jest podanie 
nazw zastosowanej odmiany lub 
zastosowanych odmian winorośli 
przeznaczonych do produkcji wina, jeżeli 
wykorzystywane wina:
a) spełniają warunki określone w art. 63 
rozporządzenia (WE) nr 607/2009; oraz
b) są produktami sektora wina 
wykorzystywanymi do produkcji tych 
aromatyzowanych produktów sektora 
wina, z wyjątkiem produktów 
wykorzystywanych do słodzenia, zgodnie z 
przepisami określonymi w załączniku I.

Or. it

Uzasadnienie

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.
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Poprawka 13

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 przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 9 i 
29, powierza się Komisji na okres pięciu 
lat od dnia ...*.
________________
* Dz.U.: należy wstawić datę wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Również zgodnie z przepisami wspólnej organizacji rynków wina, zaleca się ograniczenie 
przekazywania uprawnień Komisji do określonego okresu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik II – część A – punkt 4 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– który może być dosładzany tylko przy 
pomocy karmelizowanego cukru, 
sacharozy, moszczu winogronowego, 
rektyfikowanego zagęszczonego moszczu 
winogronowego i zagęszczonego moszczu 
winogronowego.

– który mógł zostać dosłodzony zgodnie z 
warunkami określonymi w załączniku I.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie zmian zaszłych od 1991 r. w dziedzinie technik i praktyk 
słodzenia. We wniosku uwzględniono dostosowania związane ze zmianami natury technicznej 
i prawnej w uregulowaniach sektorowych, a celem wprowadzonego doprecyzowania jest 
jedynie zharmonizowanie definicji danej nazwy handlowej z przepisami określonymi już w 
załączniku I. 
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik II – część A – punkt 6 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– które zawiera cukier w przeliczeniu na 
cukier inwertowany powyżej 200 gramów i 
zawiera co najmniej 10 gramów żółtka jaj 
na litr gotowego produktu.

– które zawiera cukier w przeliczeniu na 
cukier inwertowany powyżej 200 gramów.

Or. it

Uzasadnienie

Celem zmiany tekstu jest dostosowanie definicji w związku z aktualnym brakiem odpowiedniej 
metody badania obecności cholesterolu, w oczekiwaniu na działania prowadzące do 
określenia konkretnej metody badawczej.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Załącznik II – część A – punkt 6 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– do którego, przy przygotowywaniu 
mieszanki, dodaje się co najmniej 10 
gramów żółtka na litr.

Or. it

Uzasadnienie

Celem zmiany tekstu jest dostosowanie definicji w związku z aktualnym brakiem odpowiedniej 
metody badania obecności cholesterolu, w oczekiwaniu na działania prowadzące do 
określenia konkretnej metody badawczej.
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UZASADNIENIE

Aromatyzowane produkty sektora wina mają duże znaczenie dla konsumentów, producentów 
i ogólnie dla całego sektora rolnictwa Unii Europejskiej. Mają one znaczny udział w 
europejskim sektorze wina, a ich rynek jest niezwykle ważny pod względem ilości i jakości, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Udział UE w światowej produkcji 
aromatyzowanych produktów wynosi około 90% (około 3 mln hektolitrów rocznie) i 
obejmuje tradycyjne procesy produkcji ugruntowane w wielu państwach członkowskich –
przede wszystkim środkowo-południowych, ale także w państwach położonych na północy i 
wchodzie kontynentu.

Kontekst prawodawstwa europejskiego

Wniosek dotyczący rozporządzenia wpisuje się unijne ramy prawne, których zasadniczy 
element nie może umknąć uwadze: chodzi o reformę polityki w sektorze wina. W kontekście 
procesu upraszczania wspólnej polityki rolnej oraz równolegle do procesu negocjacji i 
przyjęcia rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1234/2007), w którym zastąpiono jedną organizacją 21 istniejących wcześniej wspólnych 
organizacji rynków dla różnych sektorów rolnictwa oraz przewidziano wspólne przepisy 
dotyczące zarządzania rynkami rolnymi, wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz 
wywozu i przywozu UE, Rada prowadziła negocjacje w sprawie reformy polityki w sektorze 
wina (określonej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008), która stanowi obecnie integralną 
część rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku.
Reforma z 2008 r. przewiduje reorganizację zarządzania unijnym rynkiem wina. Ma ona na 
celu przeprowadzenie szybkiej restrukturyzacji sektora poprzez stopniowe znoszenie 
nieskutecznych i kosztownych środków interwencyjnych oraz przekierowanie wydatków, aby 
lepiej odpowiedzieć na popyt konsumentów i zwiększyć konkurencyjność wina 
europejskiego. 

Cel rozpatrywanego wniosku Komisji

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ma na celu aktualizacji rozporządzenia (EWG) 
nr 1601/91 ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win 
aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli 
winopodobnych. 

We wniosku dotyczącym rozporządzania, którego podstawę tworzą art. 43 ust. 2 i art. 114 
TFUE, ustanawia się przepisy dotyczące definicji, opisu, prezentacji i etykietowania 
aromatyzowanych produktów sektora wina, jak również ochrony oznaczeń geograficznych 
tych produktów, mające zastosowanie do wszystkich aromatyzowanych produktów sektora 
wina wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy zostały one 
wyprodukowane w państwach członkowskich czy w państwach trzecich, jak również do tych 
wyprodukowanych w Unii i przeznaczonych do wywozu.

Główne cele wniosku obejmują poszerzenie zakresu stosowania i jasności unijnych 
przepisów dotyczących aromatyzowanych produktów sektora wina oraz ustanowienie 
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precyzyjnej polityki w zakresie jakości w odniesieniu do tych produktów. Niektóre nazwy 
handlowe zostaną uaktualnione w związku z możliwością zwiększenia zawartości wina 
zamiast bezpośredniego dodawania alkoholu, aby zapewnić w ten sposób prawidłowe 
informowanie konsumentów oraz aktualizację stosowanych definicji odpowiednio do postępu 
technicznego. Istniejące przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych zostaną dostosowane 
do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 
(porozumienia TRIPS) w ramach WTO. 

Kolejnym celem jest dostosowanie przepisów do Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE). Cele, zasady i inne zasadnicze elementy dotyczące definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów 
sektora wina są ustalane przez ustawodawcę, podczas gdy Komisja powinna mieć możliwość 
przyjmowania, w drodze aktów delegowanych (art. 290 TFUE), przepisów dotyczących 
procesów produkcji, metod analizy, niezbędnych zmian definicji, wymogów, ograniczeń, 
nazw handlowych i opisów oraz niezbędnych przepisów dotyczących oznaczeń 
geograficznych. Ponadto ustawodawca powinien zagwarantować Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów wykonawczych (art. 291 ust. 2 TFUE), przede wszystkim w celu 
jednolitego stosowania przepisów dotyczących aromatyzowanych produktów sektora wina w 
związku z oznaczeniami geograficznymi, kontrolami administracyjnymi i fizycznymi oraz 
wymianą informacji. 

We wniosku nie zmienia się zakresu stosowania wprowadzonych wcześniej przepisów 
dotyczących sektora, ale przewiduje się dostosowanie obowiązków przyjętych już przez 
Unię. 

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem główne elementy wniosku Komisji, popierając 
szczególnie cel dotyczący uproszczenia i poprawy.

We wniosku dotyczącym rozporządzenia upraszcza się i aktualizuje rozporządzenie (EWG) 
nr 1601/91, które obecnie reguluje aromatyzowane produkty sektora wina oraz które, w 
związku z innowacjami technologicznymi oraz coraz bardziej zróżnicowanymi 
oczekiwaniami konsumentów, zostaje uchylone i zastąpione nowym tekstem. Sprawozdawca 
popiera zatem takie działanie Komisji, mające na celu modernizację środka, który zapewniał 
do tej pory właściwe funkcjonowanie rynku przedmiotowych produktów, ale który należy 
dostosować do zmiany sytuacji regulacyjnej w danej dziedzinie.

Sprawozdawca podziela przyjęte ogólne podejście, za pomocą którego, w ramach tekstu, 
dąży się do harmonizacji rozpatrywanego rozporządzenia ze zmianami regulacyjnymi w 
dziedzinie polityki w zakresie jakości produktów sektora wina, dostosowania go do reguł 
WORR oraz uzgodnienia z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Ze względu na to, że wniosek dotyczy również środków w zakresie opisu, prezentacji i 
etykietowania aromatyzowanych produktów sektora wina, odnosi się on do nowych 
przepisów w obszarze przekazywania informacji na temat żywności konsumentom 
(rozporządzenie (UE) nr 1169/2011). Ponieważ wniosek dotyczący rozporządzenia wpisuje 
się w obszar prawodawstwa regulowany już takimi przepisami, sprawozdawca, w ramach 
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przyjętego ogólnego podejścia, zdecydował się poprzeć harmonizację z rozporządzeniem w 
sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 

Na tych stwierdzeniach opierają się pewne wprowadzone zmiany. 

Zgodnie z uproszczeniami wprowadzonymi w związku z ustanowieniem WORR w 2008 r., w 
ramach której przewiduje się na przykład, w zakresie etykietowania, możliwość podawania 
informacji na temat odmiany winorośli w przypadku win nieposiadających oznaczenia 
geograficznego, sprawozdawca wnosi, aby możliwość ta została przewidziana również w 
odniesieniu do aromatyzowanych produktów sektora wina, zgodnie z warunkami określonymi 
w rozporządzeniu (WE) 607/2009. 

Ponadto sprawozdawca uznał za niezbędne włączenie do tekstu wyraźnego odniesienia do 
możliwości podawania informacji na temat ekologicznego pochodzenia zastosowanych 
produktów na aromatyzowanych produktach sektora wina. Należy zauważyć, że według 
sprawozdawcy poprawka ta wpisuje się właściwe w ramy przyszłych przepisów dotyczących 
praktyk enologicznych związanych z produkcją win ekologicznych.

Ponadto sprawozdawca, przekonany o stosowności dostosowania tekstu odpowiednio do 
treści załącznika I „Definicje, wymagania i ograniczenia techniczne” oraz załącznika II 
„Nazwy handlowe i opisy aromatyzowanych produktów sektora wina”, wprowadza szereg 
zmian natury technicznej. Uznano w tym względzie za konieczne wprowadzenie wszystkich 
elementów właściwych dla procesu produkcji aromatyzowanych produktów sektor wina: 
aromatyzacji, możliwego dodania alkoholu, słodzenia i barwienia; w odniesieniu do nazw 
handlowych uznano natomiast za konieczne podkreślenie zasady wyłączności, zgodnie z 
którą w UE mogą być stosowanie wyłącznie nazwy, o których mowa z załączniku II. Należy 
zauważyć, że dzięki temu uściśleniu zapewnia się ponadto brak możliwości stosowania nazw 
rodzajowych jako nazw handlowych, gwarantując w ten sposób konsumentom odpowiednie 
informacje. Również aby zapewnić pewność prawną, wprowadzono odniesienie do 
możliwości stosowania przepisów szczególnych, takich jak przepis dotyczący stosowania 
kilku nazw handlowych dla tego samego produktu, do niektórych produktów tradycyjnych.

Ze względu na zmiany technologiczne i prawne w przedmiotowym obszarze uznano za 
równie niezbędne zmodyfikowanie załączników. Konkretnie, rozszerzono, zgodnie ze 
zmianami technik i praktyk słodzenia odnotowanymi od 1991 r., wykaz praktyk słodzenia 
przewidzianych w odniesieniu do Wermutu – dostosowując je do przepisów określonych już 
w załączniku I – oraz dokonując modyfikacji definicji „wina aromatyzowanego jajecznego”, 
aby dostosować ją do braku konkretnej metody badania obecności cholesterolu.

Zgodnie z jednym z głównych celów wniosku – tj. celem dotyczącym dostosowania 
rozporządzenia do postanowień TFUE – przewiduje się w jego tekście szereg odwołań do 
przekazywania uprawnień Komisji Europejskiej. Sprawozdawca, chociaż zgadza się z 
podejściem dotyczącym dostosowania leżącym u podstaw wniosku, dokonał zmiany w 
tekście, aby wprowadzić wymóg ograniczający jednak te uprawnienia do określonego okresu. 
Pozostają otwarte rozważania nad kwestią, aby zwiększyć ewentualnie stopień 
szczegółowości tych uprawnień, przewidując większe zaangażowanie delegatur europejskich 
w przyjmowanie aktów. 
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Ponadto należy wspomnieć o rozdziale dotyczącym oznaczeń geograficznych. Jak już 
wspomniano, cele wniosku obejmują określenie kryteriów regulujących kwestię uznawania 
nowych oznaczeń geograficznych. Należy zauważyć, że we wniosku przewidziano, zgodnie z 
polityką określoną już w odniesieniu do produktów sektora wina, szczegółowe przepisy 
dotyczące produktów aromatyzowanych, ponieważ produkty te nie wchodzą w zakres 
stosowania rozporządzenia w sprawie polityki jakości produktów rolnych, rozporządzenia o 
jednolitej wspólnej organizacji rynku oraz rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych. 
Sprawozdawca popiera zamierzenia i cele Komisji, zgadzając się z prawną potrzebą objęcia 
komplementarnymi i wyczerpującymi ramami w obszarze oznaczeń geograficznych również 
produktów przetworzonych.


