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Į TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLĄ ĮTRAUKTINI PAREIŠKIMAI

A. Komisijos pareiškimai

Pareiškimas dėl paramos šalutinių produktų distiliavimui teikimo, kaip nurodyta 13b straipsnyje

Numatydama įgyvendinimo taisykles, taikomas 13b straipsnyje nurodytos paramos šalutinių 

produktų distiliavimui teikimui, Komisija paliks valstybėms narėms galimybę keisti paramos dydį 

atsižvelgiant į įvairias vynų kategorijas, kad būtų atsižvelgta į šalutinių produktų surinkimo sąnaudų 

skirtumus.
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Pareiškimas dėl paramos gamintojams geriamojo alkoholio distiliavimui teikimo, kaip nurodyta 

13c straipsnyje

Komisija pareiškia, kad 13c straipsnio nuostatos nekliudo mokėti paramos tarpininkaujant vyno 

gamintojams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 41 straipsnyje, net jeigu jie nėra 

vynuogių augintojai. Tačiau tokiu atveju visa parama, teikiama skiriant išmokas už hektarą, turi būti 

perduota vynuogių augintojams, kurie eksploatuoja vynuogių, iš kurių buvo pagamintas paramos 

teikimo reikalavimus atitinkantis vynas, auginimo plotus.

Pareiškimas dėl leidimo naudoti vynininkystės metodus, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje

Komisija patvirtina, kad vynininkystės metodai ir taikomi apribojimai, dėl kurių turi būti priimtas 

sprendimas pagal 104 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, apima galiojančias vyno saldinimo 

taisykles, išdėstytas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999.

Pareiškimas dėl tam tikrų Tokaj / Tokajske vynų (23 straipsnio 1 dalis)

Nustatydama konkrečias Tokaji eszencia / Tokajská esencia, Tokaji fordítás / Tokajský fordítáš, 

Tokaji máslás / Tokajský mášláš, Tokaji aszú puttonyos / Tokajský výber putňový, kurie baigiasi 

skaičiais 3–6, ir Tokaji szamorodni / Tokajské samorodné vynų gamybos taisykles ir vynininkystės 

metodus, Komisija remsis visomis galiojančiomis gamybos taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis, 

išdėstytais Tarybos reglamente Nr. 1493/1999.

Pareiškimas dėl naujų vynininkystės metodų patvirtinimo, kaip nurodyta 24 straipsnyje

Prieš suteikdama leidimą naudoti naujus vynininkystės metodus, Komisija taikys 24 straipsnyje 

nustatytus kriterijus. Šios procedūros metu, rengiantis svarstymams vyno klausimų reguliavimo 

komitete, ji pasitelks atitinkamos darbo grupės, sudarytos iš valstybių narių atstovų, įvertinimus.
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Pareiškimas dėl leidimo naudoti vynininkystės metodus, 

kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje ir 26 straipsnio b ir c punktuose

Komisija patvirtina, kad konkretūs vynininkystės metodai ir apribojimai, susiję su putojančių vynų, 

rūšinių putojančių vynų, rūšinių aromatinių putojančių vynų, likerinių vynų ir susijusių produktų, 

dėl kurių bus priimtas sprendimas pagal 104 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą (Reguliavimo 

komitetas), gamyba, apima šių produktų sodrinimą, parūgštinimą ir rūgštingumo sumažinimą. Ji 

pripažįsta, kad tirage liqueur ir expedition liqueur pridėjimas nelaikomas nei sodrinimu, nei 

saldinimu. Komisija ketina remtis visų pirma Tarybos reglamento Nr. 1493/1999 V priedo H, I bei J 

dalyse ir VI priedo K dalyje pateiktomis taisyklėmis. Tam tikrų rūšinių putojančių vynų su saugoma 

kilmės vietos nuoroda atveju Komisija taip pat remsis VIII priedo E dalies 6 punkte išdėstytomis 

gamybos taisyklėmis ir apribojimais. Dėl 26 straipsnio b punkto Komisija mano, kad atitinkami 

vynininkystės metodai taip pat apima tirage liqueur ir expedition liqueur naudojimo ir pridėjimo 

sąlygas.

Pareiškimas dėl tradiciškai naudojamų pavadinimų, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje

27 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „tam tikri tradiciškai naudojami pavadinimai“ laikomi kilmės 

vietos nuoroda. Tokiuose pavadinimuose daroma nuoroda į geografinius pavadinimus arba juos 

sudaro geografiniai pavadinimai, papildyti kitais terminais, kuriuose be kita ko, nurodomos 

vynuogių veislės, tradiciniais terminais ar pavadinimais, kurie yra tiesiogiai susiję su geografine 

kilme, su sąlyga, kad jie tradiciškai naudojami valstybės narės ar atitinkamos trečiosios šalies 

teritorijoje. Taikant 27 straipsnio 2 dalį, Komisija pareiškia ketinanti tradiciškai naudojamais 

pavadinimais laikyti šių dabartinių rūšinių vynų, gaminamų konkrečiuose regionuose, saugomuose 

pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 54 straipsnį ir VI priedo A dalies 3 punktą, 

pavadinimus: cava, manzanilla, muscadet, blanquette, vinho verde, brunello di Montalcino ir t. t.

Pareiškimas dėl 28 straipsnio 2 dalies h punkto

Komisija patvirtina, kad reikalavimas pilstyti vynus į butelius nustatytoje geografinėje vietovėje, 

kaip nurodyta 27 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje ir b punkto iii papunktyje, gali būti 

laikomas reikalavimu pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą.
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Pareiškimas dėl leidimo įgyvendinti tam tikras nuostatas dėl konkrečiuose regionuose gaminamų 

rūšinių vynų

Komisija patvirtina, kad valstybės narės gali naudoti reglamento 40 ir 41 straipsniuose numatytą 

kontrolės ar patikros sistemą prieš pradedant taikyti šias reglamento nuostatas.

Pareiškimas dėl tam tikrų saugomų kilmės vietos nuorodų, kaip nurodyta 45 straipsnio b ir c 

punktuose

Komisija atkreipia dėmesį, kad dabartinių rūšinių likerinių vynų Jerez-Xeres-Sherry ir Malaga

gamybai gali būti naudojama Montilla-Moriles nustatytos vietovės kilmės vynuogių misa. Be to, 

Komisija atkreipia dėmesį, kad dabartinį rūšinį putojantį vyną cava taip pat gamina labai nedidelis 

bendrovių, įsteigtų už nustatytos geografinės vietovės ribų, skaičius. 45 straipsnio atžvilgiu šių 

dvejų konkrečių vynų gamybos atveju Komisija remsis galiojančiomis leidžiančiomis nukrypti 

nuostatomis, nustatytoms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priede.

Pareiškimas dėl tradicinių terminų, kaip nurodyta 46a straipsnio 1 dalyje

Komisija pažymi, kad Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002 su pakeitimais III priede šiuo metu 

išvardytus terminus, gali sudaryti 46a straipsnio 1 dalyje nurodyti tradiciniai terminai, įskaitant šias 

sąvokas: vin doux naturel, vin naturellement doux, vinho doce natural, vinho generoso, vino dolce 

naturale, vino dolce natural, vino generoso, vino generoso de licor ir οινος γλυκύς φυσικός, 

išvardytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priedo L dalyje.

Komisija pareiškia, kad nacionaliniu lygiu reglamentuojama kokybės politika išdėstyta III 

antraštinės dalies IIIa ir b skyriuose. Todėl nacionaliniu lygiu naudojami kokybės terminai gali būti 

apsaugoti kaip tradiciniai terminai pagal 46a straipsnio 1 dalį.
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Pareiškimas dėl butelių formų

117 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinės dalies 

II skyrius taikomas tol, kol bus pradėtas taikyti atitinkamas šio reglamento skyrius. Todėl Komisija 

patvirtina, kad tam tikrų konkrečių butelių formų apsauga, numatyta Reglamento (EB) Nr. 

1493/1999 47 straipsnio 4 dalies a punkte bei Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002 su 

pakeitimais 9 straipsnyje ir I priede, bus taikoma iki naujų ženklinimo ir pateikimo nuostatų 

taikymo datos.

Komisija patvirtina ketinanti prireikus toliau užtikrinti šią apsaugą remiantis 53 straipsnio e punktu, 

tinkamai atsižvelgiant į pramoninės nuosavybės teises.

Pareiškimas dėl 49 straipsnio 1 dalies d punkto

Komisija pareiškia, kad su provenencijos nuoroda susijusios sąlygos, kaip nurodyta 49 straipsnio 1 

dalies d punkte, bus grindžiamos būtent Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VII priedo A

dalimi.

Pareiškimas dėl 53 straipsnio c punkto

Komisija pareiškia, kad vynams be saugomos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos 

skirtos sąlygos, reglamentuojančios vynų su nuoroda į derliaus metus ir informacija apie vynuogių 

veisles gamybą ir prekybą, kurios turi būti grindžiamos 50 straipsnio 2 dalies nuostatomis, bus 

taikomos įvairių valstybių narių kilmės vynų maišymui.
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Pareiškimas dėl 53 straipsnio d punkto

Komisija pareiškia, kad:

- termino Sekt naudojimas bus reglamentuojamas pagal 53 straipsnio d punktą, IV priedo 5 

dalį ir atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VIII priedo D ir G dalis;

- termino crémant naudojimas vynams su saugomomis kilmės vietos nuorodomis bus 

reglamentuojamas pagal 28 straipsnio 2 dalies h punktą;

- terminų Winzersekt ir Hauersekt naudojimas atitinkamai Vokietijos ir Austrijos kilmės 

vynams su saugomomis kilmės vietos nuorodomis bus reglamentuojamas pagal 28 

straipsnio 2 dalies h punktą;

- sąvokų „fermentuota butelyje“, „fermentuota butelyje tradiciniu metodu“, „tradicinis 

metodas“, „klasikinis metodas“ arba „klasikinis tradicinis metodas“ vartojimas bus 

reglamentuojamas pagal 53 straipsnio d punktą, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 

1493/1999 VIII priedo E skyriaus 3 ir 4 dalis.

Pareiškimas dėl importo licencijų, nurodytų 62 straipsnyje

Komisija pripažįsta, kad importo licencijos yra svarbios žemės ūkio rinkų valdymui, visų pirma 

susijusiame su vyno sektoriaus produktais, kuriuos importuojant dabar reikia pateikti importo 

licenciją pagal atitinkamą pagrindinį Tarybos reglamentą. Todėl Komisija ketina įvertinti 

reikalavimo pateikti importo licenciją poreikį atsižvelgdama į atitinkamų rinkų pažeidžiamumą ir 

svarstyti reikalavimo pateikti importo licenciją panaikinimo galimybę tik tais atvejais, kai galima 

naudoti lygiaverčius mechanizmus. Tokiais atvejais Komisija atidžiai stebės priimtų sprendimų 

poveikį ir per pagrįstai tam reikalingą laiką informuos Valdymo komitetą apie jos atlikto įvertinimo 

rezultatus.

Pareiškimas dėl informavimo veiksmų, nurodytų 112 straipsnyje

Komisija pareiškia, kad informavimo apie atsakingo alkoholio vartojimo modelius ir pavojingo 

alkoholio vartojimo daromą žalą veiksmai privalo būti suderinti su valstybių narių atsakingų 

institucijų reikalavimais. Tai atspindėta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1071/2005 įgyvendinimo 

nuostatose.
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Pareiškimas dėl tam tikrų likerinių vynų su kilmės vietos nuoroda,

nurodytų IV priedo 3 punkte

Nustatydama konkrečias likerinių vynų su kilmės vietos nuoroda, vadinamų specifiniais tradiciniais 

pavadinimais vino dulce natura, vino generoso, vino generoso de licor, vin doux naturel, vinho doce 

natural, vinho generoso, vino dolce naturale, vino dolce natural ir οινος γλυκύς φυσικός, nurodytų 

Tarybos reglamento Nr. 1493/1999 VI priedo L dalies 5, 6, 8, 10 ir 11 punktuose, gamybos 

taisykles ir vynininkystės metodus, kaip numatyta 26 straipsnio c punkte, Komisija remsis visomis 

galiojančiomis gamybos taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis.

Pareiškimas dėl rūšinių aromatinių putojančių vynų, nurodytų IV priedo 5a punkte

Komisija remsis galiojančiomis taisyklėmis, apribojimais ir sąlygomis, taikomomis rūšinių 

aromatinių putojančių vynų gamybai, kad priimtų sprendimą dėl visų papildomų konkrečių šių vynų 

gamybos taisyklių, kurios nepaminėtos šioje sąvokos apibrėžtyje. Visų pirma šios taisyklės apima iš 

Prosecco veislės vynuogių, išaugintų tam tikruose Italijos regionuose, gautų vynų naudojimą cuvee

sudedamosioms dalims.

Pareiškimas dėl kompromiso 3 punkto „vynininkystės metodai“, 

b punkto „Sodrinimas“ antros įtraukos dėl išimčių, susijusių su klimato sąlygomis

Komisija pareiškia įsipareigosianti kuo greičiau kiek tai įmanoma reaguoti į prašymus dėl išskirtinių 

klimato sąlygų padidinti 0,5 % sodrinimo normą A, B ir C zonose.
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Pereiškimas dėl Tokaj / Tokajske vynų (IX priedas, 3 punkto f papunktis)

Komisija prašo Vengrijos ir Slovakijos kuo greičiau susitarti dėl Tokaj / Tokajske vynų, kad būtų 

įgyvendinti visi 2004 m. birželio 14 d. pasirašyto suderinto protokolo punktai.  Komisija prašo šių 

dviejų valstybių narių, pasiekus susitarimą, pateikti IX priedo 3 punkto f papunktyje nurodytos 

vynuogių auginimo zonos sąvokos apibrėžties formuluotę. Tuomet Komisija būtų pasirengusi 

prireikus pateikti pasiūlymą dėl šio reglamento aspekto pakeitimo. Komisija yra pasirengusi suteikti 

paramą, jeigu šioms dviem valstybėms narėms prireiks pagalbos.

B. Valstybių narių pareiškimai

Ispanijos pareiškimas dėl vyno ženklinimo

Siekiant prisidėti prie Europos Sąjungos tikslo suderinti ir supaprastinti teisės aktus, išsaugoti 

vienos bendros rinkos sąlygas, pašalinti kliūtis laisvam prekių judėjimui ir įvykdyti vartotojų 

informavimo tikslus, Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl vyno ženklinimo taisyklių 

suderinimo.

Bendras Vengrijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos pareiškimas

Vengrija ir Slovakija susitaria tęsti diskusijas, grindžiamas 2004 m. birželio 14 d. su Europos 

Komisija pasirašytu Trišaliu suderintu protokolu. Abi šalys yra labai suinteresuotos pasiekti galutinį 

abipusiai priimtiną susitarimą.

Abi šalys sutinka, kad reikėtų siekti kuo greičiau įgyvendinti suderintą protokolą. Remiantis 

suderinto protokolo abipusiu pripažinimu, kitas ekspertų posėdis įvyks 2008 m. sausio mėn., kurio 

metu bus siekiama patikslinti neišspręstus techninius klausimus (1–3 punktai).
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Vengrija ir Slovakija sutinka remiantis numatytos vyno sektoriaus reformos 30 straipsnio 3 dalimi 

pateikti Tokaj / Tokajske vynų rūšių bendrą (-as) produkto specifikaciją (-as). Bendra (-os) 

produkto specifikacija (-os) bus rengiamos laikantis 2004 m. birželio 14 d. suderinto protokolo.

Maltos pareiškimas

Malta mano, kad Tarybos pasiektu politiniu susitarimu labai nukrypstama nuo būtinų ir svarbių ES 

vyno sektoriaus reformos tikslų, visų pirma nuo kokybe ir konkurencingumu grindžiamo vyno 

sektoriaus sukūrimo tikslo. Todėl ši reforma nepadeda stiprinti Bendrijos rūšinių vynų reputacijos. 

Be to, dėl šio susitarimo nebus patenkinti vartotojų lūkesčiai, susiję su gamybos metodais ir kokybe.

Atsižvelgdama į tai, Malta negali pritarti pasiūlymui.

Lenkijos pareiškimas

Lenkija pareiškia teigiamai vertinanti politinio susitarimo dokumente nustatytus vyno sektoriaus 

reformos tikslus ir todėl tikisi, kad visos vynuoges auginančios ir vyną gaminančios valstybės narės, 

atitinkančios kriterijus paramos programoms skirtoms lėšoms gauti, turės galimybių naudotis 

bendro vyno rinkos organizavimo priemonėmis ne vėliau kaip nuo 2013 m.


