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PADOMES SANĀKSMES PROTOKOLĀ IEKĻAUJAMĀS DEKLARĀCIJAS

A. Komisijas deklarācijas

Deklarācija par 13. b pantā minētā atbalsta īstenošanu blakusproduktu destilēšanai

Nosakot 13. b pantā minētā blakusproduktu destilēšanas atbalsta īstenošanas noteikumus, Komisija 

dalībvalstīm ļaus brīvi dažādot atbalsta mērogus atbilstīgi dažādām vīnu kategorijām, tādējādi 

ņemot vērā iekasēšanas izmaksu atšķirības par blakusproduktiem.
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Deklarācija par 13. c pantā minētā atbalsta piešķiršanu dzeramā alkohola destilācijai

Komisija paziņo, ka 13. c panta noteikumi neliedz sniegt atbalstu ar vīna ražotāju starpniecību 

Regulas Nr. 1623/2000 41. panta nozīmē, pat ja viņi nav vīnogu ražotāji. Tomēr šādā gadījumā 

palīdzība, ko piešķir atbalsta par hektāru veidā, ir pilnībā jānodod vīnogu ražotājiem, kas izmanto 

vīnogulājiem apstādītās platības, kuras ļāva saražot vīnu, kas bija pamatā tam, lai atbalstu piešķirtu.

Deklarācija par 23. panta 1. punktā minēto vīndarības metožu atļaušanu

Komisija apstiprina, ka vīndarības metodes un ierobežojumi, par ko jālemj saskaņā ar 104. panta 

2. punktā minēto procedūru, ietver esošos noteikumus par vīnu saldināšanu, kas izklāstīti Padomes 

Regulā (EK) Nr. 1493/1999.

Deklarācija par dažiem Tokaj/Tokajske vīniem (23. panta 1. punkts)

Komisija balstīsies uz visiem pašreizējiem noteikumiem, ierobežojumiem un nosacījumiem Tokaji 

eszencia /Tokajske eszencia, Tokaji fordítás / Tokajský fordítáš, Tokaji máslás /Tokajský mášláš, 

Tokaji aszú puttonyos /Tokajský výber putňový ražošanai, kas papildināti ar skaitļiem 3-6, un Tokaji 

szamorodni/Tokajské samorodné, kā izklāstīts Padomes Regulā Nr. 1493/1999, nosakot konkrētus 

noteikumus šo vīnu ražošanai un vīndarības metodēm.

Deklarācija par 24. pantā minēto jauno vīndarības metožu atļaušanu

Pirms atļaujas piešķiršanas jaunām vīndarības metodēm Komisija piemēros 24. pantā izklāstītos

kritērijus. Šīs procedūras laikā tā izmantos speciālās zināšanas no atbilstīgas darba grupas, kuras 

sastāvā ietilpst dalībvalstu pārstāvji, kas sagatavo apspriedes Vīna regulatīvajā komitejā.
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Deklarācija par 23. panta 1. punktā un 26. panta b) un c) punktā

minēto vīndarības metožu atļaušanu

Komisija apstiprina, ka konkrētās vīndarības metodes un ierobežojumi attiecībā uz dzirkstošo vīnu 

ražošanu, kvalitatīvajiem dzirkstošajiem vīniem, kvalitatīvajiem aromātiskajiem dzirkstošajiem 

vīniem, desertvīniem un saistītiem produktiem, par kuriem lēmumi jāpieņem saskaņā ar 104. panta 

2. punktā (Regulatīvā komiteja) minēto procedūru, ietver šo produktu bagātināšanu, paskābināšanu 

un atskābināšanu. Tā atzīst, ka vīna rauga tīrkultūras un saldinātāja pievienošanu neuzskata ne par 

bagātināšanu, ne par saldināšanu. Tā gatavojas jo īpaši balstīties uz noteikumiem, kas iekļauti

Padomes Regulas Nr. 1493/1999 V pielikuma H, I un J punktā, kā arī VI pielikuma K punktā. 

Attiecībā uz dažiem kvalitatīvajiem dzirkstošajiem vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu 

Komisija balstīsies arī uz ražošanas noteikumiem un ierobežojumiem, kas izklāstīti VIII pielikuma 

E.6. punktā. Attiecībā uz 26. panta b) punktu Komisija uzskata, ka attiecīgās vīndarības metodes 

ietver izmantošanas nosacījumus un vīna rauga tīrkultūras un saldinātāja pievienošanu.

Deklarācija par dažiem 27. panta 2. punktā minētiem tradicionāli lietotiem apzīmējumiem

27. panta 2. punktā noteikts, ka "daži tradicionāli lietoti apzīmējumi" ir cilmes vietas nosaukumi. 

Šādi apzīmējumi attiecas uz vai sastāv no ģeogrāfiskiem nosaukumiem, kam pievienotas citas 

atsauksmes, kas cita starpā attiecas uz vīnogu šķirnēm, tradicionāliem apzīmējumiem, var tie ir 

vārdi, kas tieši saistīti ar ģeogrāfisko izcelsmi, ar noteikumu, ka tie tradicionāli lietoti attiecīgās

dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā. Piemērojot šo 27. panta 2. punktu, Komisija apliecina savu 

nodomu uzskatīt par tradicionāli lietotiem apzīmējumiem tādu mūsdienu kvalitatīvu vīnu 

apzīmējumus, kurus ražo konkrētos reģionos un kas aizsargāti saskaņā ar Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1493/1999 54. pantu un VI pielikuma A daļas 3. punktu, piemēram, "cava", "manzanilla", 

"muscadet", "blanquette", "vinho verde", "brunello di Montalcino" utt.

Deklarācija par 28. panta 2. punkta h) apakšpunktu

Komisija apstiprina, ka pienākums iepildīt vīnus pudelēs norobežotā ģeogrāfiskā zonā, kā minēts 

27. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļā un b) apakšpunkta iii) daļā, var būt prasība saskaņā ar 

28. panta 2. punkta h) apakšpunktu.
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Deklarācija par atļauju īstenot dažus pasākumus attiecībā uz noteiktos reģionos ražotu 

kvalitatīvo vīnu

Komisija apstiprina, ka dalībvalstis pēc brīvas izvēles var lietot kontroles vai pārbaudes sistēmu, kā 

paredzēts Regulas 40. un 41. pantā, pirms šo Regulas noteikumu piemērošanas.

Deklarācija par dažiem aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem,

kas minēti 45. panta b) punktā un c) punktā

Komisija atzīmē, ka esošos kvalitatīvos desertvīnus "Jerez-Xeres-Sherry" un "Malaga" drīkst ražot 

no vīnogu misas, kuru izcelsme ir no norobežotas zonas "Montilla-Moriles". Komisija arī atzīmē, ka 

esošo kvalitatīvo dzirkstošo vīnu "cava" ražo arī ļoti ierobežots uzņēmumu skaits, kas reģistrēti 

ārpus norobežotās ģeogrāfiskās zonas. Saistībā ar 45. pantu Komisija balstīsies uz esošajām 

atkāpēm, kas izklāstītas Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VI pielikumā par šo trīs konkrēto 

vīnu ražošanu.

Deklarācija par tradicionāliem apzīmējumiem, kas minēti 46.a panta 1. punktā

Komisija atzīmē, ka apzīmējumi, kas pašlaik uzskaitīti III pielikumā Komisijas Regulā (EK) Nr. 

753/2002 saskaņā ar grozījumiem, var sastāvēt no tradicionāliem apzīmējumiem, kas minēti 

46.a panta 1. punktā, tostarp no šādiem apzīmējumiem: "vin doux naturel", "vin naturellement 

doux", "vinho doce natural", "vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural", "vino 

generoso", "vino generoso de licor" un "οίνος γλυκύς φυσικός", kas uzskaitīti Padomes Regulas

(EK) Nr. 1493/1999 VI pielikumā.

Komisija paziņo, ka kvalitātes politika, ko reglamentē valstu mērogā, ir atspoguļota III sadaļas III a 

un III b nodaļā. Attiecīgi valstu kvalitātes apzīmējumus drīkst aizsargāt kā tradicionālus 

apzīmējumus saskaņā ar 46.a panta 1. punktu.
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Deklarācija par pudeļu formām

117. panta 3. punktā teikts, ka Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 V sadaļas II nodaļu turpina 

piemērot tik ilgi, kamēr sāk piemērot attiecīgo nodaļu šajā regulā. Tādēļ Komisija apstiprina, ka 

dažu konkrētu pudeļu formu aizsardzību, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1493/1999 47. panta 

4. punkta a) apakšpunktā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 753/2002 9. pantā un I pielikumā, saskaņā

ar grozījumiem turpinās piemērot līdz dienai, kad sāks piemērot jaunos noteikumus par marķēšanu 

un noformēšanu.

Ja nepieciešams, Komisija apstiprina savu ieceri turpināt šo aizsardzību, pamatojoties uz 53. panta 

e) punktu, ievērojot rūpnieciskā īpašuma tiesības.

Deklarācija par 49. panta 1. punkta d) apakšpunktu

Komisija deklarē, ka praktiskos pasākumus saistībā ar izcelsmes norādēm, kā minēts 49. panta 

1. punkta d) apakšpunktā, balstīs jo īpaši uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VII pielikuma 

A daļu.

Deklarācija par 53. panta c) punktu

Komisija deklarē, ka praktiskie pasākumi, ar ko reglamentē vīnu ražošanu un laišanu tirgū, norādot 

informāciju par vīnogu novākšanas gadu un vīna vīnogu šķirnēm vīniem bez aizsargāta cilmes 

vietas nosaukuma un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuriem jābalstās uz noteikumiem, kas minēti 

50. panta 2. punktā, ietvers dažādu dalībvalstu vīnu sajaukšanu.
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Deklarācija par 53. panta d) punktu

Komisija deklarē, ka:

- apzīmējuma "Sekt" lietojumu reglamentēs saskaņā ar 53. panta d) punktu, IV pielikuma 

5. punktu, ņemot vērā Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VIII pielikuma D daļu un 

G daļu;

- apzīmējuma "crémant" lietojumu vīniem ar aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reglamentēs 

saskaņā ar 28. panta 2. punkta h) apakšpunktu;

- apzīmējumu "Winzersekt" un "Hauersekt" lietojumu attiecīgi Vācijas un Austrijas vīniem ar 

aizsargātu cilmes vietu nosaukumu reglamentēs saskaņā ar 28. panta 2. punkta h) 

apakšpunktu;

- apzīmējumu "bottle-fermented", "bottle-fermented by the traditional method", "traditional 

method", "classical method" vai "classical traditional methods" lietojumu reglamentēs 

saskaņā ar 53. panta d) apakšpunktu, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1493/1999 

VIII pielikuma E daļas 3. un 4. punktu.

Deklarācija par 62. pantā minētajām importa licencēm

Komisija atzīst importa licenču nozīmi lauksaimniecības tirgu pārvaldībai, jo īpaši attiecībā uz vīna 

nozares ražojumiem, kuru imports patlaban ir atkarīgs no importa licences iesniegšanas saskaņā ar 

attiecīgo Padomes pamatregulu. Komisija tādēļ gatavojas izvērtēt vajadzību pēc importa licenču

prasībām, ņemot vērā attiecīgā tirgus jutīgumu, un apsvērt iespēju atcelt licenču prasības tikai tādos 

gadījumos, kur var izmantot ekvivalentas shēmas. Šādos gadījumos Komisija rūpīgi uzraudzīs

pieņemto lēmumu iespaidu un pieņemamā laikposmā informēs pārvaldības komiteju par 

izvērtējuma rezultātiem.

Deklarācija par 112. pantā minētajiem informācijas pasākumiem

Komisija deklarē, ka informācijas pasākumiem sakarā ar atbildīgiem dzeršanas ieradumiem un 

saistībā ar alkohola patēriņa izraisīto bīstamību jāatbilst dalībvalstu atbildīgo iestāžu prasībām. Tas 

ir atspoguļots Komisijas Regulas (EK) Nr. 1071/2005 īstenošanas noteikumos.
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Deklarācija par dažiem IV pielikuma 3. punktā minētajiem desertvīniem ar cilmes vietas 

nosaukumiem

Komisija balstīsies uz visiem esošajiem noteikumiem, ierobežojumiem un nosacījumiem tādu 

desertvīnu ražošanai, kam ir cilmes vietas nosaukumi, kuros iekļauts tradicionālais apzīmējums

"vino dulce natural", "vino generoso", "vino generoso de licor", "vin doux naturel", "vinho doce 

natural", "vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural" un "οίνος γλυκύς φυσικός", 

kā izklāstīts Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VI pielikuma L daļas 5.,6., 8., 10. un 11. punktā, 

nosakot konkrētus noteikumus šo desertvīnu ražošanai un vīndarības metodēm, kā paredzēts 

26. panta c) punktā.

Deklarācija par IV pielikuma 5.a punktā minētajiem kvalitatīvajiem aromātiskajiem 

dzirkstošajiem vīniem

Komisija balstīsies uz esošajiem noteikumiem, ierobežojumiem un nosacījumiem kvalitatīvo

aromātisko dzirkstošo vīnu ražošanai, lemjot par konkrētiem papildu noteikumiem to ražošanai, kas 

nav minētai šajā definīcijā. Jo īpaši tas attiecas uz tāda vīna cuvée (raudzējuma) sastāvdaļu

izmantojumu, kas iegūtas no "Prosecco" šķirnes vīnogām, kuras audzē dažos Itālijas reģionos.

Deklarācija par kompromisa "Vīndarības metodes" 3. punktu, "Bagātināšana" b) apakšpunktu, 

otro ievilkumu attiecībā uz izņēmumiem klimatisko apstākļu dēļ.

Komisija paziņo, ka apņemsies atbildēt uz lūgumiem pēc iespējas drīzāk piemērot bagātināšanas 

procenta palielināšanu par 0,5 % A, B un C zonās īpašu klimatisko iemeslu dēļ.
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Deklarācija par Tokaj/Tokajske vīniem (IX pielikuma 1. punkta f) apakšpunkts)

Komisija aicina Ungāriju un Slovākiju pēc iespējas drīzāk panākt vienošanos par Tokaj/Tokajske

vīniem, lai izpildītu visus 2004. gada 14. jūnijā apstiprinātā protokola punktus. Kad vienošanās būs

panākta, Komisija aicina abas dalībvalstis pēc iespējas ātrāk iesniegt IX pielikuma 1. punkta 

f) apakšpunktā minētās vīnogu audzēšanas zonas definīciju. Komisija vajadzības gadījumā tad 

sagatavos iesniegšanai priekšlikumu, lai regulā izmainītu šo elementu. Komisija ir gatava sniegt 

atbalstu, ja abām dalībvalstīm būtu vajadzīga palīdzība.

B. Dalībvalstu deklarācijas

Spānijas deklarācija par vīna marķēšanu

Lai palīdzētu sasniegt Eiropas Savienības mērķi saskaņot un vienkāršot tiesību aktus, saglabāt 

vienotā tirgus noteikumus, novērst šķēršļus preču brīvai apgrozībai un sasniegt patērētāju 

informēšanas mērķus, Komisija ir lūgta iesniegt saskaņotu priekšlikumu par vīna marķēšanas 

noteikumiem.

Ungārijas Republikas un Slovākijas Republikas kopīgā deklarācija

Ungārija un Slovākija ir vienisprātis par to, ka turpinās sarunas, kas balstās uz trīspusēji apstiprinātu 

protokolu, kuru kopā ar Eiropas Komisiju parakstīja 2004. gada 14. jūnijā. Abu pušu interesēs ir 

panākt savstarpēji pieņemamu galīgu vienošanos.

Abas puses ir vienisprātis par to, ka apstiprinātais protokols ir jāīsteno pēc iespējas drīzāk. 

Pamatojoties uz apstiprinātā protokola atzīšanu, nākamā ekspertu sanāksme notiks 2008. gada 

janvārī un tās mērķis būs precizēt atlikušos tehniskos jautājumus (1.-3. punkts).
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Ungārija un Slovākija ir vienisprātis par to, ka, pamatojoties uz iecerētās vīna nozares reformas 

30. panta 3. punktu, tās iesniegs kopīgu produkta specifikāciju/-as attiecībā uz Tokaj/Tokajske vīnu 

nozarēm. Kopīgas produkta specifikācijas/-u sagatavošana notiks atbilstīgi 2004. gada 14. jūnijā

apstiprinātam protokolam.

Maltas deklarācija

Malta uzskata, ka Padomes panāktā politiskā vienošanās ir ievērojama atkāpšanās no vajadzīgajiem 

un svarīgajiem ES vīna nozares reformas mērķiem, jo īpaši mērķa par tādas vīna nozares izveidi, 

kas balstās uz kvalitāti un konkurētspēju. Tādējādi šī reforma nestiprina Kopienas kvalitatīvo vīnu 

reputāciju. Turklāt ar šo vienošanos netiks attaisnotas patērētāju cerības attiecībā uz ražošanas 

metodēm un kvalitāti.

Ņemot vērā šādu notikumu attīstību, Malta nevar atbalstīt šo priekšlikumu.

Polijas deklarācija

Izsakot savu pozitīvo attieksmi attiecībā uz vīna nozares reformas mērķiem, kā izklāstīts politiskās 

vienošanās dokumentā, ar šo Polija cer, ka visas vīnkopības un vīnu ražojošās dalībvalstis, kas 

atbilst līdzekļu piešķiršanas kritērijiem atbalsta programmās, varēs veikt vīna tirgus kopīgas 

organizācijas pasākumus vēlākais no 2013. gada.

_


