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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 

rådets förordning (EG) nr 834/2007 av 

den 28 juni 2007 om ekologisk produktion 

och märkning av ekologiska produkter
1
, 

vara möjligt att ange att de använda 

produkterna är ekologiska. 

 __________ 

1
 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1. 

 
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. 
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Ändringsförslag  2 

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: 

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  3 

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, 

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 3 – led ca (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) till vilken färgämnen kan ha tillsatts, 

och/eller som kan ha sötats, i enlighet 
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med kraven i bilaga I, 

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 da (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) till vilken alkohol inte har tillsatts, 

utom om annat anges i bilaga II, eller till 

vilken alkohol kan ha tillsatts, varvid den 

faktiska alkoholhalten ska uppgå till 

minst 7 volymprocent, 

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 för andra 
produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II. 

Ändringsförslag  6 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) till vilken färgämnen och/eller 

sötningsmedel kan ha tillsatts, på 

villkoren i bilaga I, 

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 för andra 
produktkategorier, utom för de specifika produkter som är undantagna enligt bilaga II. 
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Ändringsförslag  7 

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, 

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 3 – punkt 1a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Ekologiska aromatiserade 

vinprodukter får produceras i enlighet 

med rådets förordning (EG) nr 834/2007, 

särskilt artiklarna 6 och 19, och i enlighet 

med de tillämpningsföreskrifter som 

antagits i överensstämmelse med 

artikel 38. 

Motivering 

Bygger på ändringsförslag 11 från föredraganden. Hänvisningen bör även omfatta 
uppföljningslagstiftning (kommissionens genomförandeakter) som baseras på 
förordning (EG) nr 834/2007. Förordning (EG) nr 889/2008 och dess ändringsförordningar 
fastställer detaljerade bestämmelser för tillämpningen av förordning (EG) nr 834/2007 
(exempelvis särskilda produktionsmetoder och tillåtna ämnen). Vidare har ändringsförslaget 
flyttats till artikel 3, som handlar om produktionsprocesser. 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning  
Artikel 4 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Bilaga II innehåller de 

försäljningsbeteckningar för 

1. För aromatiserade vinprodukter ska 

endast de försäljningsbeteckningar som 
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aromatiserade vinprodukter som ska 

användas i unionen. Dessa beteckningar får 

bara användas vid saluföring av 

aromatiserade vinprodukter som uppfyller 

motsvarande krav i den bilagan. 

ingår i bilaga II användas i unionen. Dessa 

beteckningar får bara användas vid 

saluföring av aromatiserade vinprodukter 

som uppfyller motsvarande krav i den 

bilagan. 

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 får 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. 

Motivering 

För att texten och bilagorna ska vara rättsligt samstämmiga är det viktigt att än en gång 
framhålla att särskilda bestämmelser kan tillämpas på vissa traditionella produkter, t.ex. att 
fler än en försäljningsbeteckning kan användas 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). 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning  
Artikel 4 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. En alkoholhaltig dryck som inte 

uppfyller kraven i denna förordning får inte 

beskrivas, presenteras eller märkas genom 

att man lägger till ord eller fraser som 

”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, 

”smak” eller något annat liknande uttryck 

till någon av de försäljningsbeteckningar 

som fastställs i denna förordning. 

3. En alkoholhaltig dryck som inte 

uppfyller kraven i denna förordning får inte 

beskrivas, presenteras eller märkas genom 

att man lägger till ord eller fraser som 

”liknande”, ”typ”, ”stil”, ”framställd”, 

”smak” eller något annat liknande uttryck 

eller grafiska element som kan vilseleda 

konsumenten. 
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Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning  
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Termerna ”halvsöt” och ”söt” får ersättas 

med en uppgift om sockerhalten, uttryckt i 

gram invertsocker per liter. 

Termerna ”halvsöt” och ”söt” får åtföljas 

av en uppgift om sockerhalten, uttryckt i 

gram invertsocker per liter. 

Motivering 

Även om det kan vara nyttigt för konsumenterna att känna till sockerhalten, uttryckt i 
invertsocker per liter, är det inte säkert att en sådan angivelse säger dem någonting. 
Konsumenterna kan inte nödvändigtvis skilja mellan ett ”sött” och ”halvsött” aromatiserat vin 
bara utgående från sockerhalten. Visst kan det vara bra om sockerhalten anges, men detta kan 
inte helt och hållet ersätta orden ”söt” och ”halvsöt”. 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning  
Artikel 6 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det är inte nödvändigt att ange 

ursprunget för den primära ingrediensen. 

utgår 

Motivering 

Om en produkts ursprung anges måste detta även gälla druvornas ursprung, så att inte 
konsumenterna vilseleds. 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning  
Artikel 7 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De försäljningsbeteckningar och ytterligare 

angivelser som föreskrivs i denna 

förordning ska, i de fall de uttrycks i ord, 

anges på minst ett av unionens officiella 

språk. 

Försäljningsbeteckningar och ytterligare 

angivelser ska anges på ett språk som lätt 

kan förstås av konsumenterna i de 

medlemsstater där vinprodukten saluförs. 
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Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning  
Artikel 9 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) försäljningsbeteckningarna och 

beskrivningarna i bilaga II. 

utgår 

Motivering 

Försäljningsbeteckningar för och beskrivningar av aromatiserade vinprodukter bör inte 
uppdateras med hjälp av delegerade akter utan i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, eftersom de är väsentliga delar av denna förordning. 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning  
Artikel 10 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta kapitel avses med geografisk 

beteckning en beteckning som avser en 

region, en särskild plats eller ett land och 

som används för att beskriva en 

aromatiserad vinprodukt för vilken ett viss 

kvalitet, ett visst anseende eller en viss 

annan egenskap i huvudsak kan tillskrivas 

det geografiska ursprunget. 

I detta kapitel avses med geografisk 

beteckning en beteckning som avser en 

region, en särskild plats eller ett land och 

som används för att beskriva en 

aromatiserad vinprodukt, om 

vinprodukterna kommer från unionen 

och en viss kvalitet, ett visst anseende eller 

en viss annan egenskap hos vinprodukten i 

huvudsak kan tillskrivas det geografiska 

ursprunget. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning  
Artikel 11 – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) En beskrivning av produkten, särskilt 

dess viktigaste analytiska egenskaper samt 

en bedömning av eller uppgifter om dess 

organoleptiska egenskaper. 

b) En beskrivning av produkten, särskilt 

dess viktigaste analytiska egenskaper samt 

uppgifter om dess organoleptiska 

egenskaper. 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning  
Artikel 14 – punkt 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska anta de lagar och 

andra författningar som är nödvändiga 

för att följa denna artikel senast den 

1 december 2012. 

6. Medlemsstaterna ska anta de lagar och 

andra författningar som är nödvändiga 

för att följa denna artikel senast 

1 december 2013. 

Motivering 

Det är möjligt att förordningen inte kan offentliggöras den 1 december 2012 av administrativa 
skäl eller tidsskäl, och tidsfristen bör därför förlängas. 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning  
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om kommissionen anser att villkoren i 

detta kapitel är uppfyllda ska den, genom 

genomförandeakter och utan bistånd av 

den kommitté som avses i artikel 36, fatta 

beslut om att i Europeiska unionens 

officiella tidning offentliggöra det 

sammanfattande dokument som avses i 

artikel 11.1 d och en hänvisning till det 

offentliggörande av produktspecifikationen 

som avses i artikel 14.5. 

3. Om kommissionen anser att villkoren i 

detta kapitel är uppfyllda ska den, genom 

genomförandeakter, fatta beslut om att i 

Europeiska unionens officiella tidning 

offentliggöra det sammanfattande 

dokument som avses i artikel 11.1 d och en 

hänvisning till det offentliggörande av 

produktspecifikationen som avses i 

artikel 14.5. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning  
Artikel 21 – punkt 2 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Varje annan osann eller vilseledande 

uppgift om härkomst, ursprung, 

beskaffenhet eller väsentliga egenskaper 

hos produkten på dennas inre eller yttre 

förpackning, i reklammaterial eller 

handlingar som gäller den berörda 

vinprodukten, liksom förpackning av 

c) Varje annan osann eller vilseledande 

uppgift om härkomst, ursprung, 

sammansättning, mängden vin och/eller 

alkoholhalt, produktionsmetod eller 

väsentliga egenskaper hos produkten på 

dennas inre eller yttre förpackning, i 

reklammaterial eller handlingar som gäller 
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produkten i en behållare som är ägnad att 

inge en oriktig föreställning om produktens 

ursprung. 

den berörda vinprodukten, liksom 

förpackning av produkten i en behållare 

som är ägnad att inge en oriktig 

föreställning om produktens ursprung. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning  
Artikel 27 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De befintliga geografiska beteckningar 

som avses i punkt 1 ska förlora sitt skydd 

enligt denna förordning om inte de 

uppgifter som avses i punkt 2 lämnas in 

senast [2 år efter ikraftträdandet]. 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter, och utan bistånd av 

den kommitté som avses i artikel 36, vidta 

motsvarande formella åtgärd genom att 

stryka sådana beteckningar ur det register 

som föreskrivs i artikel 22. 

3. De befintliga geografiska beteckningar 

som avses i punkt 1 ska förlora sitt skydd 

enligt denna förordning om inte de 

uppgifter som avses i punkt 2 lämnas in 

senast [2 år efter ikraftträdandet]. 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter vidta motsvarande 

formella åtgärd genom att stryka sådana 

beteckningar ur det register som föreskrivs 

i artikel 22. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning  
Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Artikel 26 ska inte tillämpas på sådana 

befintliga skyddade geografiska 

beteckningar som avses i punkt 1 i denna 

artikel. 

utgår 

Motivering 

Möjligheten att upphäva befintliga geografiska beteckningar föreskrivs inte i förordning (EEG) 
nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och 
livsmedel (föregångare till förordning (EG) nr 510/2006) och inte heller i förordning (EG) nr 
110/2008 om geografiska beteckningar för spritdrycker. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning  
Artikel 29 – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För att garantera produktkvalitet och 

spårbarhet får kommissionen genom 

delegerade akter föreskriva de villkor på 

vilka produktspecifikationerna får 

innehålla ytterligare krav enligt 

artikel 11.2 f. 

2. För att garantera produktkvalitet och 

spårbarhet ska kommissionen ges 

befogenhet att anta delegerade akter enligt 

artikel 35: 

 
a) om vilken information som 

produktspecifikationen ska innehålla om 

sambandet mellan det geografiska 

området och slutprodukten, 

 
b) för att fastställa de villkor på vilka 

produktspecifikationerna får innehålla 

ytterligare krav enligt artikel 11.2 f. 

Motivering 

Uppgifterna i produktspecifikationen om sambandet mellan det geografiska området och 
slutprodukten är mycket viktiga för konsumentens val och bör därför anses som en 
icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter. 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning  
Artikel 29 – punkt 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. För att de kontroller som föreskrivs i 

detta kapitel ska vara effektiva får 

kommissionen genom delegerade akter 

anta de åtgärder som krävs när det gäller 

aktörernas meddelanden till de behöriga 

myndigheterna. 

6. För att de kontroller som föreskrivs i 

detta kapitel ska vara effektiva ska 

kommissionen ges befogenhet att anta 

delegerade akter enligt artikel 35 om 

aktörernas meddelanden till de behöriga 

myndigheterna samt om vilka kontroller 

medlemsstaterna ska genomföra, 

inbegripet tester. 

Motivering 

Kontrollarbetet är viktigt för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen 
och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom 
delegerade akter. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning  
Artikel 30 – punkt 1 – led a 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) den information som 

produktspecifikationen ska innehålla om 

sambandet mellan det geografiska 

området och slutprodukten, 

utgår 

Motivering 

Produktspecifikationens information om sambandet mellan det geografiska området och 
slutprodukten är mycket viktig för konsumentens val och bör därför anses som en icke-väsentlig 
del av denna förordning som ska antas genom delegerade akter. 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning  
Artikel 30 – punkt 1 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) offentliggörandet av beslut om skydd 

eller avslag, 

utgår 

Motivering 

Det finns ingen anledning att inte informera allmänheten om ett beslut om skydd. 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning  
Artikel 30 – punkt 1 – led f 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) de kontroller som medlemsstaterna ska 

genomföra, inbegripet tester. 

utgår 

Motivering 

Kontrollarbetet är viktigt för skyddet både av producenternas och konsumenternas intressen 
och bör därför anses som en icke-väsentlig del av denna förordning som ska antas genom 
delegerade akter. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning  
Artikel 31 – rubriken 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genomförandeakter som ska antas utan 

stöd av den kommitté som avses i 

artikel 36 

Avslag på ansökan eller begäran 

Motivering 

Justering för att anpassa texten till en teknisk justering som redan godkänts i rådets 
arbetsgrupper. Justeringen är nödvändig för överensstämmelse med ändringen av denna 
artikel. 

Ändringsförslag  29 

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 befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artiklarna 3, 9, 29 och 

33 ska ges till kommissionen för en period 

av fem år från och med …*. Delegeringen 

av befogenhet ska genom tyst medgivande 

förlängas med perioder av samma längd, 

om inte Europaparlamentet eller rådet 

motsätter sig en sådan förlängning senast 

tre månader före utgången av perioden 

i fråga. 

 __________ 

* 
EUT: Vänligen för in det datum då 

denna förordning träder i kraft. 

Motivering 

I överensstämmelse med bestämmelserna i den gemensamma organisationen av marknaden för 
vin föreslås att delegeringen av befogenhet till kommissionen ska begränsas till en viss tid. 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning  
Bilaga I – punkt 7a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Oenologiska metoder: 

 Oenologiska metoder som 

rekommenderats och offentliggjorts av 

OIV ska få användas på basprodukter och 

slutprodukter enligt denna förordning. 

Motivering 

När det gäller oenologiska metoder är det viktigt att uttryckligen hänvisa till resolutionerna 
från OIV (Internationella vinorganisationen), precis som i förordning (EG) nr 1234/2007. 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del A – led 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Aromatiserat vin: (1) Aromatiserat vin:  

Aromatiserat vin till vilket ingen alkohol 

har tillsatts. 

Aromatiserat vin med eller utan tillsats av 

alkohol.  

Motivering 

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta 
aromatiserat vin både med och utan tillsats av alkohol. 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del A – led 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Aromatiserat vin som tillsatts alkohol: utgår 

Aromatiserat vin till vilket alkohol har 

tillsatts. 

 

Motivering 

Det räcker med en försäljningsbeteckning: beskrivningen av aromatiserat vin bör omfatta 
aromatiserat vin både med och utan tillsats av alkohol. 
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Ändringsförslag  33 

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. 

Motivering 

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

Ändringsförslag  34 

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. 

Motivering 

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

Ändringsförslag  35 

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. 

Motivering 

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

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del B – punkt 3 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Beteckningen ”Sangria” ska åtföljas av 

orden ”framställd i …” följt av namnet på 

den medlemsstat där drycken framställts 

eller namnet på ett mer begränsat område, 

utom då produkten är framställd i 

Spanien eller Portugal. 

Om drycken har framställts i en annan 

medlemsstat än Spanien och Portugal får 

ordet ”Sangria” användas som 

komplement till försäljningsbeteckningen 

”aromatiserad vinbaserad dryck” och ska 

då åtföljas av uppgiften ”framställd i …” 

följt av namnet på den medlemsstat där 

drycken framställts eller namnet på ett mer 

begränsat område. 

 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, 
som skyddar ordet ”Sangria”, som härstammar från Spanien och Portugal. Det är nödvändigt 
att förtydliga att ordet ”Sangria” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en 
försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning. 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del B – punkt 3 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Beteckningen ”Sangria” får ersätta 

beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad 

dryck” endast om drycken är framställd i 

Spanien eller Portugal. 

Ordet ”Sangria” får ersätta 

försäljningsbeteckningen ”aromatiserad 

vinbaserad dryck” endast om drycken är 

framställd i Spanien eller Portugal. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, 
som skyddar ordet ”Sangria”, som härstammar från Spanien och Portugal. Det är nödvändigt 
att förtydliga att ordet ”Sangria” i annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en 
försäljningsbeteckning utan en valfri beteckning. En klar åtskillnad måste göras mellan 
”försäljningsbeteckning”, som omfattar beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad dryck” och 
ordet ”Sangria”. 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del B – punkt 4 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Beteckningen ”Clarea” ska åtföljas av 

orden ”framställd i …” följt av namnet på 

den medlemsstat där drycken framställts 

eller namnet på ett mer begränsat område, 

utom då produkten är framställd i 

Spanien. 

När drycken har framställts i en annan 

medlemsstat än Spanien och Portugal får 

ordet ”Clarea” användas som komplement 

till försäljningsbeteckningen 

”aromatiserad vinbaserad dryck” och ska 

då åtföljas av uppgiften ”framställd i …” 

följt av namnet på den medlemsstat där 

drycken framställts eller namnet på ett mer 

begränsat område.  

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, 
eftersom ordet ”Clarea” måste skyddas. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Clarea” i 
annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri 
beteckning. 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning  
Bilaga II – del B – punkt 4 – stycke 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Beteckningen ”Clarea” får ersätta 

beskrivningen ”aromatiserad vinbaserad 

dryck” endast om drycken är framställd i 

Spanien. 

Ordet ”Clarea” får ersätta 

försäljningsbeteckningen ”aromatiserad 

vinbaserad dryck” endast om drycken är 

framställd i Spanien. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att behålla status quo i förordning (EEG) nr 1601/1991, 
eftersom ordet ”Clarea” måste skyddas. Det är nödvändigt att förtydliga att ordet ”Clarea” i 
annan medlemsstat än Spanien och Portugal inte är en försäljningsbeteckning utan en valfri 
beteckning. 
 


