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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, beskrivning, 
presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, 
aromatiserade vinprodukter
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0530),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 43.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0234/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrandet från Luxemburgs deputerandekammare enligt 
protokoll (nr 2) om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, där det 
hävdas att förslaget till lagstiftningsakt inte överensstämmer med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
7 december 20111,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det bör för aromatiserade 
vinprodukter, om de uppfyller villkoren i 
de övergripande bestämmelserna om 
ekologiskt jordbruk, vara möjligt att ange 
att de använda produkterna är ekologiska.

Or. it

Motivering

I väntan på nästa steg i fråga om bestämmelserna om oenologiska metoder vid 
framställningen av ekologiska viner och för att lägga en grund för bestämmelserna redan i 
detta skede bör det hänvisas till den rättsliga ramen för ekologisk produktion av 
aromatiserade vinprodukter. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) För att inte vilseleda 
konsumenterna måste det också vara 
möjligt att ange de olika druvsorterna, om 
de använda vinerna uppfyller kraven i 
kommissionens förordning 
(EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om 
vissa tillämpningsföreskrifter för rådets 
förordning (EG) nr 479/2008 när det 
gäller skyddade ursprungsbeteckningar 
och geografiska beteckningar, 
traditionella uttryck, märkning och 
presentation av vissa vinprodukter1, för 
att få använda detta uttryck. 
_____________
1 EUT L 193, 24.7.2009, s. 60.

Or. it
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Motivering

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.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) aromatiserade vinprodukter: produkter 
som framställts av produkter från 
vinsektorn, enligt vad som avses i 
förordning (EU) nr [XXXX/20XX, 
KOM(2010) 799 slutlig], och som 
aromatiserats. De klassificeras enligt 
följande:

1) aromatiserade vinprodukter: produkter 
som framställts av produkter från 
vinsektorn, enligt vad som avses i 
förordning (EU) nr [XXXX/20XX,  
KOM(2010) 799 slutlig], och som 
aromatiserats i enlighet med kraven i 
bilaga I. De klassificeras enligt följande:

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för 
andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) till vilken alkohol och/eller färgämnen 
kan ha tillsatts, och/eller som kan ha 
sötats, i enlighet med kraven i bilaga I,
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Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för 
andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) till vilken färgämnen kan ha tillsatts, 
och/eller som kan ha sötats, i enlighet 
med kraven i bilaga I,

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för 
andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) till vilken alkohol inte har tillsatts, 
utom om annat anges i bilaga II,

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
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definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte för andra 
produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) till vilken färgämnen kan ha tillsatts, 
och/eller som kan ha sötats, i enlighet 
med kraven i bilaga I,

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för 
andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) till vilken ingen alkohol har tillsatts, d)  till vilka alkohol inte har tillsatts, utom 
om annat anges i bilaga II,

Or. it

Motivering

Det är nödvändigt att nämna alla aspekter av tillverkningen av aromatiserade vinprodukter 
(aromatisering, eventuell tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen) så att 
definitionerna stämmer överens med innehållet i bilagorna I och II. Det är slutligen viktigt att 
klargöra att tillsättning av alkohol är frivilligt för aromatiserade viner men inte medges för 
andra produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bilaga II innehåller de 
försäljningsbeteckningar för aromatiserade 
vinprodukter som ska användas i unionen.
Dessa beteckningar får bara användas vid 
saluföring av aromatiserade vinprodukter 
som uppfyller motsvarande krav i den 
bilagan.

1. Bilaga II innehåller de 
försäljningsbeteckningar för aromatiserade 
vinprodukter som uteslutande ska 
användas i unionen. Dessa beteckningar får 
bara användas vid saluföring av 
aromatiserade vinprodukter som uppfyller 
motsvarande krav i den bilagan.

Or. it

Motivering

För att texten och bilagorna ska vara rättsligt samstämmiga är det viktigt att bekräfta 
exklusivitetsprincipen där endast de beteckningar som anges i bilaga II kan användas inom 
EU. Detta krav möjliggör ett förbud mot att generiska beteckningar används som 
försäljningsbeteckningar och därmed garanteras konsumenterna korrekt information.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Aromatiserade vinprodukter som 
uppfyller kraven för mer än en 
försäljningsbeteckning får bara använda en 
av dessa.

2. Aromatiserade vinprodukter som 
uppfyller kraven för mer än en 
försäljningsbeteckning får bara använda en 
av dessa, utom om annat anges i bilaga II.

Or. it

Motivering

För att texten och bilagorna ska vara rättsligt samstämmiga är det viktigt att framhålla 
möjligheten att tillämpa särskilda bestämmelser för vissa traditionella produkter, som t.ex. 
möjligheten att kunna använda fler än en försäljningsbeteckning för samma produkt. 
I bilaga II anges det t.ex. att beteckningen ”Sangria/Clarea” får ersätta beskrivningen 
”aromatiserad vinbaserad dryck” endast om drycken är framställd i Spanien eller Portugal 
(för Sangria) och i Spanien (för Clarea).
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Produktion av ekologiska 
aromatiserade vinprodukter är möjlig i 
enlighet med artiklarna 6 och 19 i rådets 
förordning (EG) nr 834/2007 av den 
28 juni 2007 om ekologisk produktion och 
märkning av ekologiska produkter1.
____________
1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

Or. it

Motivering

I väntan på nästa steg i fråga om bestämmelserna om oenologiska metoder vid 
framställningen av ekologiska viner och för att lägga en grund för bestämmelserna redan i 
detta skede bör det hänvisas till den rättsliga ramen för ekologisk produktion av 
aromatiserade vinprodukter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. För aromatiserade vinprodukter får 
namnet på de druvsorter som används 
anges om de använda vinerna 
a) uppfyller villkoren i artikel 63 i 
förordning (EG) nr 607/2009, 
b) är de vinprodukter som används i 
framställningen av de aromatiserade 
vinprodukterna, med undantag för de 
produkter som används för sötning, enligt 
bestämmelserna i bilaga I.

Or. it
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Motivering

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.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges de befogenheter 
som avses i denna förordning på obestämd 
tid.

2. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 9 och 29  ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den …*.

________________
* EUT: Vänligen för in det datum då 
denna förordning träder i kraft.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med OCM:s bestämmelser för vin föreslås att delegeringen av 
befogenheter till kommissionen ska begränsas till en viss tid.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som endast får sötas med karamelliserat 
socker, sackaros, druvmust, renad 
koncentrerad druvmust och koncentrerad 
druvmust.

– som endast får ha sötats i enlighet med 
villkoren i bilaga I.

Or. it
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Motivering

Det är viktigt att ta hänsyn till att teknik och metoder för sötning har utvecklats sedan 1991. 
Förslaget till förordning tar hänsyn till den anpassning som hör samman med utvecklingen av 
lagstiftningen och tekniken på området. Syftet med den införda specificeringen är att göra 
innehållet i försäljningsbeteckningen samstämmigt med vad som anges i bilaga I. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 6 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som har en sockerhalt, uttryckt som 
invertsocker, på mer än 200 gram och en 
äggulehalt på minst 10 gram per liter 
färdig produkt.

– som har en sockerhalt, uttryckt som 
invertsocker, på mer än 200 gram.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar definitionen till att det för närvarande inte finns någon 
fullgod metod för att analysera kolesterol, i väntan på att en specifik metod tas fram.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Bilaga II – del A – punkt 6 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– där det vid beredningen av blandningen 
har använts en äggulehalt på minst 
10 gram per liter.

Or. it

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar definitionen till att det för närvarande inte finns någon 
fullgod metod för att analysera kolesterol, i väntan på att en specifik metod tas fram.
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MOTIVERING

Aromatiserade vinprodukter spelar en viktig roll för konsumenter, producenter och mer 
generellt för EU:s jordbrukssektor. De står för en betydande del av den europeiska vinsektorn 
och de utgör en mycket viktig marknad i fråga om både kvalitet och storlek, både inom landet 
och internationellt. EU står för cirka 90 procent av världsproduktionen av aromatiserade 
vinprodukter (cirka 3 miljoner hektoliter per år) och många medlemsstater har väletablerad 
traditionell produktion, särskilt i den centrala och södra delen men även i den norra och 
östra delen av kontinenten.

Bakgrund till EU-rättsakten

Förslaget till förordning ingår i ett europeiskt regelverk där man inte kan bortse från en viktig 
aspekt: den politiska reformen av vinsektorn. Som en del av förenklingen av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och parallellt med utformandet och antagandet av 
förordningen om en samlad marknadsordning (rådets förordning (EG) nr 1234/2007), som 
ersatte de tidigare 21 gemensamma organisationerna av marknaderna för olika 
jordbrukssektorer och som fastställde gemensamma bestämmelser om förvaltningen av 
jordbruksmarknaderna, saluföringen av jordbruksprodukter samt EU:s export och import, 
förhandlade rådet fram en reform av vinsektorn (förordning (EG) nr 479/2008), som numera 
är fullt integrerad i förordningen om en samlad marknadsordning.

2008 års reform förändrade det sätt på vilket EU:s vinmarknad sköts. Den var utformad för att 
tillåta en snabb omstrukturering av sektorn genom att gradvis undanröja ineffektiva och 
kostsamma interventionsåtgärder och omfördela utgifter i syfte att bättre möta 
konsumenternas efterfrågan och göra europeiskt vin mer konkurrenskraftigt.  

Mål för det aktuella förslaget från kommissionen

Kommissionens förslag till förordning är utformat för att uppdatera 
förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och 
presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter. 

Baserat på artiklarna 43.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) fastställs det i förslaget till förordning bestämmelser om definition, 
beskrivning, presentation, märkning av aromatiserade vinprodukter samt skydd av 
geografiska beteckningar för dessa produkter. Detta gäller för samtliga aromatiserade 
vinprodukter som finns på den europeiska marknaden, oavsett om de är framställda i 
medlemsstaterna eller i tredjeländer, och de som framställs i EU för export.

Förslagets viktigaste mål är att göra EU:s lagstiftning om aromatiserade vinprodukter 
tydligare och lättare att tillämpa och införa en väldefinierad kvalitetspolitik för dessa 
produkter. Vissa varubeteckningar kommer att uppdateras med hänsyn till möjligheten att öka 
vinhalten i produkterna istället för att tillsätta alkohol direkt, i syfte att hålla konsumenten väl 
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informerad och uppdatera de definitioner som används i takt med den tekniska utvecklingen. 
De nuvarande bestämmelserna om geografiska beteckningar kommer att anpassas till 
Världshandelsorganisationens avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 
(Trips-avtalet). 

Ett annat mål är att anpassa bestämmelserna till EUF-fördraget. Målen, principerna och andra 
väsentliga delar avseende definition, beskrivning, presentation och märkning av de 
aromatiserade vinprodukterna samt skydd av produkternas geografiska beteckningar kommer 
att fastställas av lagstiftaren. Kommissionen kommer genom delegerade akter (artikel 290 
i EUF-fördraget) att kunna anta produktionsmetoder och analysmetoder, de nödvändiga 
ändringarna i definitioner, krav, begränsningar, varubeteckningar, varubeskrivningar och de 
nödvändiga bestämmelserna för geografiska beteckningar. Dessutom bör lagstiftaren ge 
kommissionen befogenheter att anta genomförandeakter (artikel 291.2 i EUF-fördraget), 
särskilt när det gäller en enhetlig tillämpning av bestämmelserna om aromatiserade 
vinprodukter beträffande geografiska beteckningar, administrativa och fysiska kontroller samt 
utbyte av information. 

Förslaget ändrar inte tillämpningsområdet för sektorns nuvarande bestämmelser utan är 
en anpassning till åtaganden som unionen redan gjort. 

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar de väsentliga delarna i kommissionens förslag och stöder särskilt 
målen om förenkling och förbättring.

Förslaget till förordning förenklar och uppdaterar förordning (EEG) nr 1601/91, som för 
närvarande omfattar aromatiserade vinprodukter. Med tanke på den tekniska utvecklingen och 
konsumenternas ständigt nya förväntningar upphävs härmed förordningen och ersätts med 
en ny text. Föredraganden stöder därför kommissionens ansträngningar att modernisera 
en mekanism som hittills har garanterat en väl fungerande marknad för aromatiserade 
vinprodukter men som behöver anpassas till den lagstiftningsmässiga utvecklingen inom detta 
område.

Föredraganden stöder den allmänna strategin, där man i texten anpassar den aktuella 
förordningen till utvecklingen inom kvalitetspolitiken för vin samt till reglerna i den 
gemensamma organisationen av marknaden och bestämmelserna i EUF-fördraget. 

Förslaget till förordning omfattar även åtgärder i samband med beskrivning, presentation och 
märkning av aromatiserade vinprodukter och kommer därför även i kontakt med de nya 
bestämmelserna beträffande livsmedelsinformation till konsumenterna 
(förordning (EU) nr 1169/2011). Eftersom förslaget till förordning ingår i en lagstiftning som 
redan omfattas av dessa bestämmelser har föredraganden valt som grundläggande strategi att 
stödja harmoniseringen till förordningen om livsmedelsinformation till konsumenterna. 

En del av de föreslagna ändringarna har inspirerats av dessa överväganden. 

I överensstämmelse med de förenklingar som införts till följd av den gemensamma 
organisationen av jordbruksmarknaderna 2008, som t.ex. gjorde det möjligt att vid 
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märkningen av EU-viner utan geografisk beteckning nämna druvsort, kräver föredraganden 
att samma möjligheter även införs för aromatiserade vinprodukter, i enlighet med de villkor 
som fastställts i förordning (EG) nr 607/2009. 

Föredraganden anser det även nödvändigt att komplettera texten med en tydlig hänvisning till 
möjligheten att kunna nämna ekologiska ingredienser i de produkter som använts 
i aromatiserade vinprodukter. Enligt föredraganden passar ett sådant ändringsförslag väl in 
i den framtida regleringen av oenologiska metoder vid framställningen av ekologiska viner.

Föredraganden anser dessutom att huvudtexten bör anpassas till motsvarande innehåll 
i bilaga I – tekniska definitioner, krav och begränsningar – och bilaga II –
försäljningsbeteckningar och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter – och föreslår 
följaktligen en rad tekniska ändringsförslag. Han anser t.ex. att det är viktigt att nämna alla 
aspekter vid framställningen av aromatiserade vinprodukter: aromatisering, eventuell 
tillsättning av alkohol, sötning och tillsättning av färgämnen. När det gäller 
försäljningsbeteckningar vill föredraganden på nytt framhålla exklusivitetsprincipen, där 
endast de beteckningar som anges i bilaga II kan användas inom EU. Detta krav möjliggör 
ett förbud mot att generiska beteckningar används som försäljningsbeteckningar, och därmed 
kan man garantera bestämmelsen om korrekt information till konsumenterna. För att även 
garantera rättslig säkerhet har en hänvisning lagts till om möjligheten att tillämpa särskilda 
bestämmelser för vissa traditionella produkter, som t.ex. möjligheten att kunna använda fler 
än en försäljningsbeteckning för samma produkt.  

Föredraganden anser det även nödvändigt att ändra i bilagorna med tanke på den tekniska och 
lagstiftningsmässiga utvecklingen inom detta område. Särskilt listan över tillåtna 
sötningsmetoder för Vermouth bör, med tanke på utvecklingen av sötningsmetoder sedan 
1991, utvidgas för att anpassas till de metoder som redan anges i bilaga I, och definitionen av 
äggaromatiserat vin bör ändras med tanke på att det inte finns någon specifik analysmetod för 
att mäta kolesterolhalten.

I enlighet med ett av huvudmålen i förslaget, nämligen att anpassa förordningen till 
bestämmelserna i EUF-fördraget, innehåller texten även delegering av en rad befogenheter till 
kommissionen. Samtidigt som föredraganden ställer sig bakom strategin att anpassa texten till 
dess rättsliga grund, har han ändrat texten för att begränsa delegeringen av befogenheter till 
en bestämd tidsperiod. Det återstår att analysera om det är möjligt att beskriva dessa 
befogenheter mer i detalj och se till att europeiska delegationer i högre grad medverkar 
i antagandet av de berörda rättsakterna. 

Till sist är det viktigt att nämna avsnittet om geografiska beteckningar. Som konstaterats ovan 
är ett av målen i förslaget att fastställa vägledande kriterier för erkännande av geografiska 
beteckningar. Förslaget anger, i enlighet med nuvarande bestämmelser om vinprodukter, 
särskilda regler för aromatiserade produkter som inte omfattas av förordningen om 
kvalitetssystem för jordbruksprodukter, förordningen om en samlad marknadsordning och 
förordningen om spritdrycker. Föredraganden stöder kommissionens avsikt och mål samt det 
rättsliga kravet om att även bearbetade produkter ska täckas av en allomfattande och 
kompletterande ram när det gäller geografiska beteckningar.
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