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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, 
označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0530),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 43(2) ter 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 
na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0234/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki 
ga je v okviru Protokola št. 2 predložila luksemburška poslanska zbornica in v katerem 
trdi, da se osnutek zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 7. decembra 
20111,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Če aromatizirani vinski proizvodi 
izpolnjujejo zahteve, določene v 

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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horizontalni zakonodaji o ekološkem 
kmetovanju, mora biti zanje omogočena 
uporaba navedbe o ekološki pridelavi 
uporabljenih proizvodov.

Or. it

Obrazložitev

V pričakovanju prihodnjega razvoja na področju pravnega urejanja enološke prakse ekološko 
pridelanih vin in da bi že na tej stopnji postavili temelje ta tako uredite, se zdi primerno, da se 
navede pravni okvir za ekološko pridelavo tudi za aromatizirana vina.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Da se prepreči zavajanje potrošnika, 
je treba omogočiti tudi navedbo imen sort 
vinskega grozdja, če uporabljena vina 
izpolnjujejo zahteve iz Uredbe Komisije 
(ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o 
določitvi nekaterih podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v 
zvezi z zaščitenimi označbami porekla in 
geografskimi označbami, tradicionalnimi 
izrazi, označevanjem in predstavitvijo 
nekaterih proizvodov iz vinskega 
sektorja1, da se lahko uporabi ta navedba.
_____________
1 UL L 193, 24.7.2009, str. 60.

Or. it

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s poenostavitvami, uvedenimi z uredbo o enotni SUT iz leta 2008, ki na 
področju označevanja omogoča, da je na vinih iz EU brez geografske označbe označba sorte 
trte, se uvede taka možnost tudi za aromatizirane vinske proizvode, v skladu s sprejetimi 
zahtevami iz Uredbe 607/2009, ki določa nekatera podrobna pravila za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, 
tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega 
sektorja.
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Predlog spremembe 3

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 1 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) pomeni proizvode, ki so pridobljeni iz 
proizvodov vinskega sektorja iz Uredbe 
(EU) št. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 
konč., usklajene z enotno SUT] in so 
aromatizirani. They are classified as 
follows:

1) „Aromatizirani vinski proizvodi“: 
pomeni proizvode, ki so pridobljeni iz 
proizvodov vinskega sektorja iz Uredbe 
(EU) št. [XXXX/20XX. COM(2010) 799 
konč., usklajene z enotno SUT] in so 
aromatizirani v skladu z zahtevami iz 
Priloge I. Razvrstijo se na:

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) ki so ji lahko dodani alkohol in/ali 
barvila in/ali je bila lahko slajena v 
skladu z zahtevami iz Priloge I;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) ki so ji bila lahko dodana barvila 
in/ali je bila lahko slajena v skladu z 
zahtevami iz Priloge I;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 3 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

cb) ki ji ni bil dodan alkohol, razen če je v 
Prilogi II predvideno drugače;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) ki so ji bila lahko dodana barvila 
in/ali je bila lahko slajena v skladu z 
zahtevami iz Priloge I;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe 
Člen 2 – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) ki ji ni bil dodan alkohol; d) ki ji ni bil dodan alkohol, razen če je v 
Prilogi II predvideno drugače;

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je navesti vse elemente, značilne za proizvodnjo aromatiziranih vinskih 
proizvodov (aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje), da bi 
uskladili besedilo opredelitev z vsebino prilog I in II. Važno je, nazadnje, tudi pojasniti, da je 
aromatiziranim vinom dovoljeno dodajati alkohol, drugim kategorijam proizvodov pa ne, 
razen posebej opredeljenim izjemam iz Priloge II.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Prodajna poimenovanja za 
aromatizirane vinske proizvode iz 
Priloge II se uporabljajo v Uniji. Navedena 
poimenovanja se lahko uporabljajo samo 
za trženje aromatiziranih vinskih 
proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz 
navedene priloge za ustrezna prodajna 
poimenovanja.

1. V Uniji se uporabljajo samo prodajna 
poimenovanja za aromatizirane vinske 
proizvode iz Priloge II. Navedena 
poimenovanja se lahko uporabljajo samo 
za trženje aromatiziranih vinskih 
proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve iz 
navedene priloge za ustrezna prodajna 
poimenovanja.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno skladnost med besedilom in prilogami, je treba ponovno navesti 
načelo izključnosti, po katerem se lahko v Uniji uporabljajo samo označbe iz Priloge II. Tako 
se zagotovi tudi, da se generičnih imen ne sme uporabljati kot prodajna poimenovanja, s 
čimer se potrošnikom zagotovijo točne informacije.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe 
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za aromatizirane vinske proizvode, ki 
izpolnjujejo zahteve za več kot eno 
prodajno poimenovanje, se lahko uporablja 
le eno ustrezno prodajno poimenovanje.

2. Za aromatizirane vinske proizvode, ki 
izpolnjujejo zahteve za več kot eno 
prodajno poimenovanje, se lahko uporablja 
le eno ustrezno prodajno poimenovanje, 
razen če je v Prilogi II določeno drugače.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno skladnost med besedilom in prilogami, je treba ponovno navesti 
možnost uporabe posebnih določb, ki se uporabljajo za nekatere tradicionalne proizvode, kot 
je uporaba več kot enega prodajnega poimenovanja za isti proizvod.  Na primer v Prilogi II je 
določeno, da lahko opis „Sangria/Clarea“ za pijači Sangria in Clarea nadomesti opis 
„aromatizirana pijača na osnovi vina“ samo takrat, ko je bila pijača proizvedena v Španiji 
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ali na Portugalskem (za pijačo Sangria) oziroma v Španiji (za pijačo Clarea).

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ekološko pridelani aromatizirani 
vinski proizvodi se lahko proizvajajo v 
skladu s členoma 6 in 19 Uredbe Sveta 
(ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju 
ekoloških proizvodov1.
____________
1 UL L 189, 20.7.2007, str. 1. 

Or. it

Obrazložitev

V pričakovanju prihodnjega razvoja na področju pravne ureditve enološke prakse ekološko 
pridelanih vin in da bi že na tej stopnji postavili temelje za to ureditev, se zdi primerno 
navesti pravni okvir za ekološko pridelavo tudi za aromatizirane vinske proizvode.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe 
Člen 5 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Pri aromatiziranih proizvodih je 
možno navesti ime(na) uporabljenih sort 
vinskega grozdja, če uporabljena vina:
a) izpolnjujejo zahteve iz člena 63 Uredbe 
(ES) št. 607/2009 in
b) so vinski proizvodi, ki se uporabljajo 
pri izdelavi teh aromatiziranih vinskih 
proizvodov, razen proizvodov, ki se 
uporabljajo za slajenje, v skladu z 
določbami iz Priloge I.

Or. it
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Obrazložitev

Zaradi skladnosti s poenostavitvami, uvedenimi z uredbo o enotni SUT iz leta 2008, ki na 
področju označevanja omogoča, da je na vinih iz EU brez geografske označbe označba sorte 
trte, se uvede taka možnost tudi za aromatizirane vinske proizvode, v skladu s sprejetimi 
zahtevami iz Uredbe 607/2009, ki določa nekatera podrobna pravila za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, 
tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega 
sektorja.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe 
Člen 35 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz te uredbe podeli za 
nedoločen čas.

2. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz členov 9 in 29 za
obdobje pet let od ...*.
________________
* UL: Prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. it

Obrazložitev

Tudi v skladu z določbami uredbe o enotni SUT za vino se predlaga, da se Komisiji podeljena 
pooblastila omejijo na določeno obdobje.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe 
Priloga II – del A – točka 4 - alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ki je bil lahko slajen samo s 
karameliziranim sladkorjem, saharozo, 
grozdnim moštom, rektificiranim 
zgoščenim grozdnim moštom in 
zgoščenim grozdnim moštom.

– ki je bil lahko slajen v skladu z 
zahtevami iz Priloge I.

Or. it
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Obrazložitev

Upoštevati je treba razvoj na področju tehnik in prakse slajenja od leta 1991 do danes. 
Predlog uredbe upošteva posodobitve, povezane z razvojem na zakonodajnem in tehničnem 
področju urejanja tega sektorja, in edini namen dodanega pojasnila je uskladiti vsebino 
prodajnega poimenovanja s tem, kar je že določeno v Prilogi I.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe 
Priloga II – del A – točka 6 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ki vsebuje več kakor 200 gramov 
sladkorja, izraženega kot invertni sladkor, 
in najmanj 10 gramov jajčnega 
rumenjaka na liter gotovega proizvoda.

– ki vsebuje več kakor 200 gramov 
sladkorja.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je prilagoditi opredelitev glede na to, da ni ustrezne metode za 
analizo holesterola, dokler ne bo zaključeno delo pri ugotavljanju specifične metode za 
analizo.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe 
Priloga II - del A – točka 6 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pri pripravi mešanice za katerega se 
uporablja najmanj 10 gramov jajčnega 
rumenjaka na liter.

Or. it

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je prilagoditi opredelitev glede na to, da ni ustrezne metode za 
analizo holesterola, dokler ne bo zaključeno delo pri ugotavljanju specifične metode za 
analizo.
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OBRAZLOŽITEV

Aromatizirani vinski proizvodi imajo pomembno vlogo za potrošnike, proizvajalce in –
splošneje – za kmetijski sektor v Evropski uniji. Pomenijo znaten delež evropskega vinskega 
sektorja in z vidika kakovosti in količine oblikujejo izredno pomemben trg, tako notranje kot 
na mednarodni ravni. EU zavzema približno 90 % svetovne proizvodnje aromatiziranih 
vinskih proizvodov (približno 3 milijone hektolitrov letno) in v mnogih državah članicah so 
uveljavljeni tradicionalni proizvajalci, zlasti v osrednjem in južnem, pa tudi v severnem in 
vzhodnem delu naše celine.

Ozadje evropske zakonodaje

Predlog uredbe se umešča v evropski zakonodajni okvir, v katerem ni mogoče prezreti 
pomembnega vidika: reforme politike vinskega sektorja. Svet je v okviru procesa 
poenostavitve skupne kmetijske politike ter hkrati s pogajanji in sprejetjem uredbe o enotni 
skupni ureditvi trgov (Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007), ki je nadomestila predhodnih 
enaindvajset skupnih ureditev trgov za različne kmetijske sektorje in določila skupne predpise 
za upravljanje kmetijskih trgov, trženje kmetijskih proizvodov ter izvoz in uvoz v EU,
izpogajal reformo politike v vinskem sektorju (Uredba (ES) št. 479/2008), ki je zdaj v celoti 
vključena v uredbo o enotni skupni ureditvi trgov.
Z reformo leta 2008 je bilo reorganizirano upravljanje vinskega trga EU. Njen namen je bil 
omogočiti hitro prestrukturiranje sektorja s postopno odpravo neučinkovitih in potratnih 
intervencijskih ukrepov ter preusmeritev odhodkov tako, da se bolje zadovolji povpraševanje 
potrošnikov in poveča konkurenčnost evropskega vina. 

Cilj sedanjega predloga Komisije

Namen predloga uredbe Komisije je posodobiti Uredbo (EGS) št. 1601/91 o določitvi 
splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na 
osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov. 

Predlog uredbe, ki temelji na členih 43(2) in 114 PDEU, določa pravila o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi in označevanju aromatiziranih vinskih proizvodov ter zaščiti geografskih označb 
teh proizvodov, uporablja pa se za vse aromatizirane vinske proizvode, dane na evropski trg, 
če so proizvedeni v državah članicah ali tretjih državah, pa tudi za tiste, ki so proizvedeni v 
Uniji za izvoz.

Glavna cilja predloga sta izboljšati uporabo in jasnost zakonodaje EU o aromatiziranih 
vinskih proizvodih ter uvesti dobro opredeljeno politiko kakovosti za take proizvode. 
Nekatera prodajna poimenovanja bodo posodobljena ob upoštevanju možnosti povečanja 
ravni vina namesto neposrednega dodajanja alkohola, da bi se zagotovilo ustrezno 
informiranje potrošnikov in bi bile uporabljene opredelitve posodobljene v skladu s tehničnim 
razvojem. Sedanji predpisi o geografskih označbah bodo usklajeni s sporazumom o 
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (sporazum TRIPS) v okviru STO. 

Še eden od ciljev je uskladitev s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU). Cilje, načela 
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in druge bistvene elemente, povezane z opredelitvijo, opisom, predstavitvijo, označevanjem 
in zaščito geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, določa zakonodajalec, 
Komisija pa bi morala imeti možnost z delegiranimi akti (člen 290 PDEU) sprejeti potrebne 
spremembe opredelitev, zahtev, omejitev, prodajnih poimenovanj in opisov ter potrebna 
pravila o geografskih označbah. Poleg tega bi moral zakonodajalec Komisiji zagotoviti 
pooblastilo za sprejetje izvedbenih aktov (člen 291(2) PDEU), zlasti v zvezi z enotno uporabo 
pravil o aromatiziranih vinskih proizvodih, povezanih z geografskimi označbami, upravnimi 
in fizičnimi pregledi ter izmenjavo informacij. 

Predlog ne spreminja okvira sedanjih pravil za sektor, je pa skladen s prilagoditvami že 
prevzetim obveznostim Unije. 

Stališče poročevalca

Poročevalec je naklonjen bistvenim elementom predloga Komisije, zlasti pa podpira njegova 
cilja poenostavitve in izboljšanja.

Predlog uredbe poenostavlja in posodablja Uredbo (EGS) št. 1601/91, ki sedaj ureja področje 
aromatiziranih vinskih proizvodov ter ki se glede na tehnološke inovacije in spreminjajoča se 
pričakovanja potrošnikov razveljavi in nadomesti z novim besedilom. Poročevalec zato 
pozdravlja prizadevanja Komisije, katerih namen je posodobiti mehanizem, ki je doslej 
zagotavljal nemoteno delovanje trga teh proizvodov, a ga je treba prilagoditi ureditvenim 
spremembam na tem področju.

Strinja se tudi s splošnim pristopom, ki je v besedilu uporabljen za uskladitev zadevne uredbe 
z razvojem zakonodaje na področju politike kakovosti vina, za njegovo prilagoditev pravilom 
enotne skupne ureditve trgov (SUT) in njegovo uskladitev s Pogodbo o delovanju Evropske 
unije. 

Predlog uredbe obravnava tudi ukrepe v zvezi z opredelitvijo, opisom in označevanjem 
aromatiziranih vinskih proizvodov ter obravnava nove predpise na področju zagotavljanja 
informacij o živilih potrošnikom (Uredba (EU) št. 1169/2011). Ker se predlog uredbe umešča 
v zakonodajni okvir, v katerem ti predpisi že veljajo, se je poročevalec odločil, da v splošnem 
zagovarja uskladitev z uredbo o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. 

Takšno razmišljanje je navdihnilo nekatere predlagane spremembe. 

V skladu s poenostavitvami, ki so bile uvedene s SUT leta 2008 – ki na primer glede 
označevanja predvideva možnost, da je lahko na vinih EU brez geografske označbe označena 
vinska sorta – poročevalec poziva, naj se ta možnost predvidi tudi za aromatizirane vinske 
proizvode, ob upoštevanju zahtev, določenih z Uredbo (ES) 607/2009. 

Poleg tega se mu je zdelo nujno v besedilu jasno navesti možnost, da se pri aromatiziranih 
vinskih proizvodih lahko navedejo ekološke lastnosti uporabljenih proizvodov. Meni, da se 
taka sprememba pozitivno umešča v okvir prihodnje ureditve enološke prakse ekoloških vin.

Poročevalec je prepričan tudi, da je treba glavnino besedila uskladiti z vsebino Priloge I 
(tehnične opredelitve, zahteve in omejitve) ter Priloge II (prodajna poimenovanja in opisi 
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aromatizirani vinskih proizvodov), ter zato predlaga niz tehničnih sprememb. V ta namen se 
mu zdi potrebno navesti vse elemente, ki se uporabljajo za izdelavo aromatiziranih vinskih 
proizvodov: aromatiziranje, morebitno dodajanje alkohola, slajenje in barvanje; pri prodajnih 
poimenovanjih pa je treba zagotoviti načelo izključnosti, po katerem se lahko v EU 
uporabljajo izključno poimenovanja iz Priloge II. To namreč zagotavlja, da splošnih 
poimenovanj ni mogoče uporabljati kot prodajna poimenovanja, s čimer se potrošnikom 
zagotovijo ustrezne informacije. Tudi za zagotovitev pravne skladnosti je bila nato vključena 
navedba možnosti uporabe posebnih določb za nekatere tradicionalne proizvode, kot je 
uporaba več kot enega prodajnega poimenovanja za isti proizvod.

Glede na tehnološki napredek in sprejete predpise na tem področju poročevalec meni, da je 
treba spremeniti tudi priloge. Ob upoštevanju razvoja tehnik in prakse slajenja od leta 1991 je 
treba razširiti seznam postopkov slajenja, predvidenih za vermut, in jih uskladiti z določbami, 
ki jih že vsebuje Priloga I, ter spremeniti opredelitev aromatiziranega vina na osnovi jajc 
glede na to, da ni specifične metode, s katero bi lahko izmerili vsebnost holesterola.

V odziv na enega od glavnih ciljev predloga, to je prilagoditev uredbe določbam PDEU, je v 
besedilu predviden tudi niz navedb pooblastil, podeljenih Evropski komisiji. Poročevalec se 
sicer strinja s prilagoditvijo besedila pravni podlagi, a ga je spremenil zato, da se navedena 
pooblastila omejijo na določeno obdobje. Odprto ostaja vprašanje o možnosti, da bi se 
natančneje opredelila ta pooblastila in predvidelo večje sodelovanje delegacij EU pri 
sprejemanju zadevnih aktov. 

Na koncu je treba omeniti poglavje o geografskih označbah. Kot že rečeno, je opredelitev 
smernic za prepoznavanje geografskih označb med cilji predloga. Predlog namreč v skladu že 
predvideno shemo za proizvode v vinskem sektorju določa specifična pravila za aromatizirane 
proizvode, saj ti ne sodijo v področje uporabe uredb o shemah kakovosti kmetijskih 
proizvodov, o enotni skupni ureditvi trgov in o žganih pijačah. Poročevalec se strinja z 
nameni in cilji Komisije ter podpira pravno zahtevo, da so – kar zadeva geografske označbe –
tudi predelani proizvodi zajeti v dopolnilen in celovit okvir.


