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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor 
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0530),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C7–0234/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Luxemburg în 
cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 
în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 7 decembrie 20111,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7–0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Produsele vitivinicole aromatizate 
ar trebui să poată beneficia, dacă respectă 
condițiile stabilite prin reglementările 
orizontale privind agricultura ecologică, 
de posibilitatea de a menționa caracterrul 
ecologic al produselor utilizate.

Or. it

Justificare

În așteptarea următoarelor evoluții în reglementarea practicilor oenologice privind vinurile 
biologice și în scopul de a-i stabili deja bazele, pare oportună menționarea, și pentru vinurile 
aromatizate, a cadrului juridic în materie de producție ecologică. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11 ter) De altfel, pentru a nu induce în 
eroare consumatorii, este necesar să 
poată fi menționată denumirea soiurilor 
de struguri de vinificație, dacă vinurile 
utilizate respectă condițiile stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 607/2009 al 
Comisiei din 14 iulie 2009 de stabilire a 
unor norme de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al 
Consiliului în ceea ce privește denumirile 
de origine protejate și indicațiile 
geografice protejate, mențiunile 
tradiționale, etichetarea și prezentarea 
anumitor produse vitivinicole1 pentru a 
putea beneficia de această mențiune.
_____________
1 JO L 193, 24.7.2009, p. 60.
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Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 3

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. prin „produse vitivinicole aromatizate” 
se înțeleg produse obținute din produse ale 
sectorului vinicol menționate în 
Regulamentul (UE) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 final Regulamentul 
privind OCP unică aliniat] și care au fost 
aromatizate. Acestea se clasifică după cum 
urmează:

1. prin „produse vitivinicole aromatizate” 
se înțeleg produse obținute din produse ale 
sectorului vinicol menționate în 
Regulamentul (UE) nr. [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 final Regulamentul 
privind OCP unică aliniat] și care au fost 
aromatizate în condițiile stabilite la anexa 
I. Acestea se clasifică după cum urmează:

Or. it

Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse, 
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 4

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care a făcut obiectul unui adaos de 
alcool și/sau de coloranți și/sau care poate 
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fi îndulcită în condițiile stabilite la anexa 
I;

Or. it

Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse, 
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 5

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) care a făcut obiectul unui adaos de 
coloranți și/sau care poate fi îndulcită în 
condițiile stabilite la anexa I;

Or. it

Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse, 
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 6

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) care nu a făcut obiectul unui adaos 
de alcool, cu excepția situației în care 
există dispoziții contrare la anexa II;

Or. it
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Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse, 
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 7

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) care poate face obiectul unui adaos 
de coloranți și/sau care poate fi îndulcită 
în condițiile stabilite la anexa I;

Or. it

Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse, 
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 8

Propunere de regulament 
Articolul 2 – punctul 4 –litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) care nu a făcut obiectul unui adaos de 
alcool;

(d) care nu a făcut obiectul unui adaos de 
alcool, cu excepția situației în care există 
dispoziții contrare în anexa II;

Or. it

Justificare

Ar trebui introduse toate elementele caracteristice ale elaborării produsului (arome, 
eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și coloranții) în vederea alinierii definițiilor la 
conținutul anexelor I și II. Este important, de asemenea, să se clarifice că adaosul de alcool, 
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posibil în cazul vinurilor aromatizate, nu este prevăzut pentru celelalte categorii de produse,
cu excepția produselor specifice, care sunt definite în mod expres în anexa II.

Amendamentul 9

Propunere de regulament 
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În Uniune, se utilizează denumirile 
comerciale pentru produse vitivinicole 
aromatizate prevăzute în anexa II. Aceste 
denumiri pot fi utilizate numai pentru 
comercializarea de produse vitivinicole 
aromatizate care respectă cerințele stabilite 
în anexa respectivă pentru denumirea de 
comercializare care le corespunde.

(1) În Uniune, se utilizează numai
denumirile comerciale pentru produse 
vitivinicole aromatizate prevăzute în anexa 
II. Aceste denumiri pot fi utilizate numai 
pentru comercializarea de produse 
vitivinicole aromatizate care respectă 
cerințele stabilite în anexa respectivă 
pentru denumirea de comercializare care le 
corespunde.

Or. it

Justificare

Pentru a garanta coerența juridică între partea dispozitivă și anexe este necesară 
reafirmarea unui principiu de exclusivitate, potrivit căruia, în Uniune, pot fi utilizate numai 
denumirile menționate în anexa II. Această dispoziție permite, de asemenea, interzicerea 
utilizării denumirilor generice ca denumiri comerciale, asigurând astfel informarea adecvată 
a consumatorilor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament 
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru produsele vitivinicole 
aromatizate care respectă cerințele stabilite 
pentru mai multe denumiri comerciale se 
poate utiliza o singură denumire 
comercială care le corespunde.

(2) Cu excepția situației în care există 
dispoziții contrare la anexa I, pentru 
produsele vitivinicole aromatizate care 
respectă cerințele stabilite pentru mai multe 
denumiri comerciale se poate utiliza o 
singură denumire comercială care le 
corespunde.

Or. it
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Justificare

În vederea garantării coerenței juridice între partea dispozitivă și anexe, este necesar să fie 
menționată din nou posibilitatea dispozițiilor specifice anumitor produse tradiționale, cum ar 
fi utilizarea mai multor denumiri comerciale pentru același produs. Astfel, de exemplu, pentru 
Sangria și Clarea, se prevede la anexa II că denumirea „Sangria/Clarea” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin” numai în cazul în care băutura a fost 
produsă fie în Spania sau în Portugalia (pentru Sangria), fie în Spania (pentru Clarea).

Amendamentul 11

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producția de produse vitivinicole 
aromatizate ecologice este posibilă în 
condițiile stabilite la articolele 6 și 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice1.
____________
1 JO L 189, 20.7.2007, p. 1. 

Or. it

Justificare

În așteptarea următoarelor evoluții în ceea ce privește reglementarea practicilor oenologice 
privind vinurile ecologice și în scopul de a-i stabili deja bazele, pare oportună menționarea, 
și pentru vinurile aromatizate, a cadrului juridic în materie de producție ecologică.

Amendamentul 12

Propunere de regulament 
Articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b). Pentru produsele vitivinicole 
aromatizate, este posibil să se menționeze 
denumirea/denumirile soiului/soiurilor de 
struguri de vinificație utilizați, dacă 
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vinurile folosite:
(a) respectă condițiile stabilite la articolul 
63 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009; 
și
(b) sunt produsele vitivinicole utilizate în 
elaborarea respectivelor produse 
vitivinicole aromatizate, cu excepția 
produselor folosite pentru îndulcire, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute în 
anexa I.

Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 13

Propunere de regulament 
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolele 9 și 29 se conferă 
Comisiei pe o perioadă cinci ani de la… *.

________________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. it

Justificare

Se sugerează, în conformitate cu dispozițiile organizării comune a pieței vinului, limitarea 
delegării de competențe Comisiei la o perioadă determinată.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament 
Anexa II – partea A – punctul 4 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care a putut face obiectul unei îndulciri 
numai cu zahăr caramelizat, cu zaharoză,
cu must de struguri, cu must de struguri 
concentrat rectificat și cu must de 
struguri concentrat.

– care a putut face obiectul unei îndulciri
în condițiile stabilite la anexa I.

Or. it

Justificare

Trebuie să se țină seama de evoluția în domeniul tehnicilor și practicilor de îndulcire din 
1991. Propunerea de regulament ține seama de progresul legat de evoluția normativă și 
tehnică în cadrul sectorului; precizarea introdusă are doar scopul de a armoniza conținutul 
denumirii comerciale cu dispozițiile existente ale anexei I. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament 
Anexa II – partea A – punctul 6 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– care are un conținut în zahăr, exprimat 
în zahăr invertit, de minimum 200 de 
grame și un conținut în gălbenuș de ou de 
minimum 10 g/l de produs finit.

– care are un conținut în zahăr, exprimat 
în zahăr invertit, de minimum 200 de 
grame.

Or. it

Justificare

Având în vedere lipsa unei metode adecvate de analiză a colesterolului, amendamentul 
adaptează definiția, în așteptarea unor acțiuni pentru determinarea unei metode specifice de 
analiză.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament 
Anexa II – partea A – punctul 6 – liniuța 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru prepararea căruia cantitatea 
minimă de gălbenuș de ou introdusă în 
amestec este de 10 g/l.

Or. it

Justificare

Având în vedere lipsa unei metode adecvate de analiză a colesterolului, amendamentul 
adaptează definiția, în așteptarea unor acțiuni pentru determinarea unei metode specifice de 
analiză.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Produsele vitivinicole aromatizate ocupă un loc important pentru consumatori și producători 
și, în general, pentru sectorul agroalimentar al Uniunii Europene. Acesta reprezintă o parte 
semnificativă din sectorul vitivinicol european și formează o piață extrem de importantă din 
punctul de vedere al cantității, atât în interior, cât și în exterior. Uniunea reprezintă 90% din 
producția mondială de produse vitivinicole aromatizate (în jur de trei milioane de hectolitrii 
pe an), cu producții tradiționale înrădăcinate în numeroase state membre, în special în sudul 
continentului, dar și în nordul și în estul său.

Contextul legislației europene

Propunerea de regulament se înscrie într-un cadru legislativ european a cărui trăsătură 
fundamentală nu poate fi ignorată: reforma politicii sectorului vitivincol. În contextul 
simplificării politicii agricole comune, în paralel cu elaborarea și adoptarea Regulamentului 
unic OCP [Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului], care înlocuiește cele 21 de 
organizări comune ale pieței (OCP) pentru diversele sectoare agricole și prevede norme 
comune pentru gestionarea piețelor agricole, pentru comercializarea produselor agricole, 
precum și pentru exporturile și importurile Uniunii, Consiliul a negociat o reformă a politicii 
sectorului vitivinicol [Regulamentul (CE) nr. 479/2008], acum pe deplin integrată în 
Regulamentul unic OCP.

Reforma din 2008 organizează modul de gestionare a pieței vitivinicole în UE. Aceasta 
vizează o restructurare rapidă a sectorului prin eliminarea treptată a măsurilor de intervenție 
ineficiente și costisitoare și reorientarea cheltuielilor pentru a satisface mai bine cererea 
consumatorilor și pentru a face vinul european mai competitiv.  

Obiectivul propunerii Comisiei:

Comisia, prin această propunere de regulament, urmărește actualizarea Regulamentului 
(CEE) nr. 1601/91 al Consiliului de stabilire a normelor generale privind definirea, 
desemnarea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a 
cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole. 

În temeiul articolului 43 alineatul (2) și al articolului 114 din TFUE, propunerea de 
regulament stabilește dispozițiile privind definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și 
protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate. Această propunere 
se aplică tuturor produselor vitivinicole aromatizate comercializate în Uniunea Europeană, 
indiferent dacă sunt produse în statele membre sau în țări terțe, precum și celor produse în 
Uniunea Europeană pentru export.

Principalele obiective ale propunerii sunt sporirea aplicabilității și clarității legislației Uniunii 
privind produsele vitivinicole aromatizate și instituirea unei politici bine definite privind 
calitatea pentru aceste produse. Anumite denumiri comerciale sunt actualizate, în perspectiva 
posibilității de a crește conținutului de vin, în locul adaosului direct de alcool, astfel încât 
consumatorii să fie informați corect și definițiile să fie adaptate la progresul tehnic. Normele 
care reglementează în prezent indicațiile geografice vor fi aliniate la Acordul privind 
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aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (acordul TRIPs), încheiat în 
cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. 

Un alt obiective este alinierea la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 
Legislatorul stabilește obiectivele și principiile, precum și celelalte elemente esențiale privind 
definirea, denumirea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale 
produselor vitivinicole aromatizate, în timp ce Comisia ar trebui să poată adopta, prin 
intermediul actelor delegate (în conformitate cu articolul 290 din TFUE), procesele de 
producție, metodele de analiză, modificările necesare ale definițiilor, ale cerințelor, ale 
restricțiilor, ale denumirilor comerciale și ale denumirilor, precum și normele necesare pentru 
indicațiile geografice. În plus, legislatorul ar trebui să delege Comisiei competența de a 
adopta acte de punere în aplicare [în conformitate cu articolul 291 alineatul (2) din TFUE], în 
special cu privire la aplicarea în mod uniform a normelor privind produsele vitivinicole 
aromatizate în ceea ce privește indicațiile geografice, controalele administrative și fizice și 
schimbul de informații. 

Propunerea nu modifică domeniul de aplicare al normelor existente pentru sector, deoarece 
constă într-o adaptare la angajamente deja asumate de Uniune. 

Poziția raportorului

Raportorul salută elementele esențiale ale propunerii Comisiei, în special obiectivele sale 
privind simplificarea și ameliorarea.

Propunerea de regulament simplifică și actualizează Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 care, 
deocamdată, reglementează produse vitivinicole aromatizate și care, în lumina progresului 
tehnic și a așteptărilor mereu noi ale consumatorilor, este abrogat și înlocuit de un nou text. 
Raportorul se pronunță în favoarea unei astfel de intervenții a Comisiei în vederea 
modernizării unui mecanism, care, până în prezent, a asigurat buna funcționare a pieței 
vinurilor aromatizate, dar care trebuie să se adapteze la evoluția reglementărilor din acest 
domeniu.

Raportorul împărtășește abordarea generală conform căreia, în cadrul textului însuși, se 
intervine pentru armonizarea regulamentului examinat cu evoluția normativă spre o politică a 
calității vinicole, pentru adaptarea sa la normele OMC și alinierea sa la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. 

Propunerea de regulament, abordând și măsuri referitoare la denumirea, prezentarea și 
etichetarea produselor vitivinicole aromatizate, se confruntă cu noile norme în materie de 
informare a consumatorilor cu privire la produsele alimentare [Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011]. Întrucât propunerea de regulament examinată se înscrie într-un context legislativ 
deja supus acestor norme, raportorul a ales ca abordare generală susținerea armonizării sale 
cu respectivul regulament. 

Aceste considerații au inspirat unele dintre amendamentele propuse. 

În sensul simplificărilor introduse de OCP din 2008, de exemplu, care prevede în domeniul 
etichetării posibilitatea indicării denumirii soiurilor de struguri inclusiv pentru vinurile fără 
indicație geografică, raportorul solicită ca o astfel de posibilitate să fie introdusă și pentru 
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produsele vitivinicole aromatizate, cu respectarea condițiilor stabilite prin Regulamentul (CE) 
nr. 607/2009. 

În plus, raportorul a considerat că este necesar să se stipuleze clar în text posibilitatea 
menționării naturii ecologice a produselor utilizate în cazul produselor vitivinicole 
aromatizate. Raportorul consideră că un astfel de element se încadrează în mod pozitiv în 
viitoarea reglementare a practicilor oenologice privind vinurile biologice.

În plus, raportorul, convins de utilitatea alinierii părții dispozitive a actului la conținutul 
anexei I (Definiții tehnice, cerințe și restricții) și respectiv al anexei II (Denumirile comerciale 
și denumirile produselor vitivinicole aromatizate, introduce o serie de modificări tehnice). 
Consideră, în acest sens, că ar trebui menționate toate elementele folosite pentru elaborarea 
produselor vitivinicole aromatizate: arome, eventualul adaos de alcool, îndulcitorii și 
coloranții. În ceea ce privește denumirile comerciale, consideră că este necesară reafirmarea 
principiului de exclusivitate, potrivit căruia, în Uniune, pot fi utilizate numai denumirile 
menționate în anexa II. Această dispoziție permite interzicerea utilizării denumirilor generice 
ca denumiri comerciale, asigurând astfel o informare adecvată a consumatorilor. Tot în 
vederea garantării securității juridice, s-a introdus referirea la posibilitatea aplicării unor 
dispoziții specifice anumitor produse tradiționale, cum ar fi utilizarea mai multor denumiri 
comerciale pentru același produs.  

De asemenea, s-a considerat utilă modificarea anexelor pentru adaptarea la evoluțiile tehnice 
și normative din domeniu. Concret, se extinde, în conformitate cu evoluția în domeniul 
tehnicilor și practicilor de îndulcire din 1991, lista practicilor de îndulcire prevăzute pentru 
vermut, aliniindu-le la dispozițiile existente ale anexei I, și se modifică definiția vinului 
aromatizat cu ou, în încercarea de a o adapta la lipsa unei metode specifice de analiză a 
colesterolului.

Potrivit unuia dintre principalele sale obiective, și anume adaptarea regulamentului la 
dispozițiile TFUE, textul propunerii prevede condițiile unei delegări de competențe conferite 
Comisiei. Raportorul, chiar dacă împărtășește principiul adaptării textului la temeiul juridic, a 
modificat textul pentru a limita perioada pentru care Comisiei i se deleagă această competență 
la o perioadă determinată. Rămâne de analizat posibilitatea definirii acestor competențe într-o 
manieră mai circumstanțiată, prevăzând o mai mare implicare a delegațiilor europene în 
adoptarea actelor în cauză. 
Mai rămâne de menționat capitolul privind indicațiile geografice. Așa cum s-a spus anterior, 
unul dintre obiectivele propunerii este definirea criteriilor de recunoaștere a indicațiilor 
geografice. De fapt, propunerea, potrivit regimului deja prevăzut pentru produsele din sectorul 
vinicol, dispune de norme specifice pentru produsele aromatizate, în măsura în care aceste 
produse nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind sistemele din domeniul 
calității produselor agricole, al Regulamentului unic OCP sau al Regulamentului privind 
băuturile spirtoase. Raportorul împărtășește intenția și obiectivele Comisiei, susținând 
exigența juridică de a crea, și pentru produsele prelucrate, un cadru complementar și complet 
în materie de indicații geografice.


