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št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter 
razveljavlja uredbi (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999

IZJAVE ZA ZAPISNIK SVETA

A. Izjave Komisije

Izjava o izvajanju podpore za destilacijo stranskih proizvodov iz člena 13b

Pri določitvi izvedbenih pravil glede podpore za destilacijo stranskih proizvodov iz člena 13b bo 

Komisija državam članicam omogočila prožnost pri prilagoditvi stopenj pomoči glede na različne 

kategorije vina, da bi se upoštevali različni stroški zbiranja stranskih proizvodov.
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Izjava o odobritvi podpore proizvajalcem za destilacijo pitnega alkohola iz člena 13c

Komisija izjavlja, da določbe člena 13c ne nasprotujejo temu, da se podpora izplača prek 

pridelovalcev vina v smislu člena 41 uredbe (ES) št. 1623/2000, tudi če niso pridelovalci grozdja. 

Vendar se mora v tem primeru podpora, ki je odobrena v obliki pomoči na hektar, v celoti nakazati 

pridelovalcem grozdja, ki obdelujejo vinograde, v katerih bi se lahko pridelovalo vino, upravičeno 

do podpore.

Izjava o dovoljenju za enološke postopke iz člena 23(1)

Komisija potrjuje, da so v enoloških postopkih in omejitvah, o katerih se odloča po postopku iz 

člena 104(2), zajeta veljavna pravila o dosladkanju vin iz uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999.

Izjava o nekaterih vinih z označbo Tokaj/Tokajske (člen 23(1))

Komisija se bo pri določitvi posebnih pravil o proizvodnji in enoloških postopkih za vina Tokaji 

eszencia/Tokajská esencia, Tokaji fordítás/Tokajsky forditáš, Tokaji máslás/Tokajsky mášláš, 

Tokaji aszú puttonyos/Tokajský výber putňový, dopolnjen s številkami 3–6, in Tokaji 

szamorodni/Tokajske samorodné oprla na vsa veljavna pravila, omejitve in pogoje za proizvodnjo 

teh vin v skladu z uredbo Sveta št. 1493/1999.

Izjava o odobritvi novih enoloških postopkov iz člena 24

Pred odobritvijo novih enoloških postopkov bo Komisija uporabljala merila, določena v členu 24. 

V tem postopku bo v okviru priprav na razprave v regulativnem odboru za vino izkoristila 

strokovno znanje ustrezne delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic.
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Izjava o odobritvi enoloških postopkov

iz člena 23(1) in točk (b) in (c) člena 26

Komisija potrjuje, da so v posebnih enoloških postopkih in omejitvah za proizvodnjo penečih vin, 

kakovostnih penečih vin, kakovostnih aromatičnih penečih vin, likerskih vin in z njimi povezanih 

proizvodov, o katerih se odloča po postopku iz člena 104(2) (regulativni odbor), vključeni 

obogatitev, zakisanje in razkisanje. Priznava, da se dodajanje polnilnega likerja in odpremnega 

likerja ne šteje za obogatitev ali dosladkanje. Komisija namerava uporabljati zlasti pravila iz točk H, 

I in J priloge V ter točke K priloge VI uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999. Za nekatera kakovostna 

peneča vina z zaščiteno označbo porekla pa bo uporabljala tudi pravila pridelave in omejitve iz 

točke E.6 priloge VIII. Glede člena 26(b) Komisija meni, da so v zadevnih enoloških postopkih 

zajeti tudi pogoji uporabe in dodajanja polnilnega in odpremnega likerja.

Izjava o nekaterih tradicionalno uporabljanih imenih iz člena 27(2)

Člen 27(2) določa, da "nekatera tradicionalno uporabljana imena" predstavljajo tudi označbo 

porekla. Takšna imena se nanašajo na geografska imena ali pa so sestavljena iz geografskih imen, ki 

jih dopolnjujejo izrazi, ki med drugim označujejo sorte vinske trte in tradicionalne izraze, ali pa so

imena, neposredno povezana z geografskim poreklom, pod pogojem, da se običajno uporabljajo na 

ozemlju zadevne države članice ali tretje države. Pri uporabi člena 27(2) Komisija izjavlja, da 

namerava kot tradicionalno uporabljana imena upoštevati sedanja kakovostna vina, pridelana v 

določenih regijah in zaščitena v skladu s členom 54 in prilogo VI(A)(3) uredbe Sveta (ES) št. 

1493/1999; to so npr. "cava", "manzanilla", "muscadet", "blanquette", "vinho verde", "brunello di 

Montalcino".

Izjava o členu 28(2)(h)

Komisija potrjuje, da je obveznost stekleničenja vina na omejenem geografskem območju iz 

člena 27(1)(a)(iii) in (b)(iii) lahko tudi obveznost v skladu s členom 28(2)(h).
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Izjava o odobritvi izvajanja nekaterih določb o kakovostnih vinih, proizvedenih v določenih 

regijah

Komisija potrjuje, da lahko države članice same izberejo sistem nadzora ali preverjanja v skladu s 

členoma 40 in 41 uredbe, preden se uporabijo določbe te uredbe.

Izjava o nekaterih zaščitenih označbah porekla iz člena 45(b) in (c)

Komisija ugotavlja, da se za pridelavo obstoječih kakovostnih likerskih vin "Jerez-Xeres-Sherry" in 

"Malaga" lahko uporablja grozdni mošt iz omejenega območja "Montilla-Moriles". Komisija 

ugotavlja tudi, da kakovostno peneče vino "cava" prideluje zelo omejeno število podjetij s sedežem 

zunaj omejenega geografskega območja. Komisija bo glede člena 45 za pridelavo teh treh posebnih 

vin uporabljala obstoječa odstopanja, določena v prilogi VI uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999.

Izjava o tradicionalnih izrazih iz člena 46a(1)

Komisija ugotavlja, da so izrazi, ki so trenutno navedeni v prilogi III uredbe Komisije (ES) št. 

753/2002, kakor je bila spremenjena, lahko sestavljeni iz tradicionalnih izrazov iz člena 46a(1), 

vključno z naslednjimi izrazi: "vin doux naturel", "vin naturellement doux", "vinho doce natural", 

"vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural", "vino generoso", "vino generoso de 

licor" in "ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò" iz priloge VI(L) uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999.

Komisija izjavlja, da se politika kakovosti, urejena na nacionalni ravni, odraža v poglavjih IIIa in 

b naslova III. Nacionalni izrazi kakovosti so torej lahko v skladu s členom 46a(1) zaščiteni kot 

tradicionalni izrazi.
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Izjava o obliki steklenic

Člen 117(3) določa, da se poglavje II naslova V uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 še naprej 

uporablja, dokler ne začne veljati ustrezno poglavje te uredbe. Komisija zato potrjuje, da se bo do 

začetka uporabe novih določb o označevanju in predstavitvi uporabljala zaščita nekaterih posebnih 

oblik steklenic iz člena 47(4)(a) uredbe (ES) št. 1493/1999 ter člena 9 in priloge I uredbe Komisije 

(ES) št. 753/2002, kakor je bila spremenjena.

Nato Komisija po potrebi potrdi, da namerava na podlagi člena 53(e) še naprej uporabljati to 

zaščito, ob ustreznem upoštevanju pravic industrijske lastnine.

Izjava o členu 49(1)(d)

Komisija izjavlja, da se bo za podrobnosti v zvezi s označevanjem izvora, kot je določeno v 

členu 49(1)(d), uporabljala zlasti priloga VII(A) uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999.

Izjava o členu 53(c)

Komisija izjavlja, da bo v pravilih, ki urejujejo pridelavo in trženje vin z navedbo podatka o letniku 

trgatve in sorte vinske trte za vina brez zaščitene označbe porekla in geografske označbe, za katere 

se uporabljajo določbe iz člena 50(2), zajeto tipiziranje vin iz držav članic.



8317/08 ADD 1 kl/NB/fh 6
DG B I SL

Izjava o členu 53(d)

Komisija izjavlja, da:

– se bo uredila uporaba izraza "Sekt" v skladu s členom 53(d), prilogo IV(5) in ob upoštevanju 

priloge VIII(D) in (G) uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999;

– se bo uredila uporaba izraza "crémant" za vina z zaščiteno označbo porekla v skladu s 

členom 28(2)(h);

– se bo uredila uporaba izrazov "Winzersekt" in "Hauersekt" za nemška oziroma avstrijska vina 

z zaščiteno označbo porekla v skladu s členom 28(2)(h);

– se bo uporaba izrazov "vrenje v steklenici", "vrenje v steklenici s tradicionalno metodo", 

"tradicionalna metoda", "klasična metoda" ali "klasična tradicionalna metoda" uredila v 

skladu s členom 53(d), ob upoštevanju priloge VIII(E)(3) in (4) uredbe (ES) št. 1493/1999.

Izjava o uvoznih dovoljenjih iz člena 62

Komisija priznava pomen uvoznih dovoljenj za upravljanje kmetijskih trgov, zlasti v zvezi s 

proizvodi vinskega sektorja, za uvoz katerih je treba trenutno predložiti uvozno dovoljenje v skladu 

z ustrezno temeljno uredbo Sveta. Komisija zato namerava glede na občutljivost zadevnih trgov 

preučiti potrebo po zahtevah za uvozna dovoljenja in uporabiti odpravo zahtev za dovoljenja le v 

primerih, kjer bi se lahko uporabili enakovredni mehanizmi. V takih primerih bo Komisija pozorno 

spremljala učinke sprejetih odločitev, rezultate ocene pa bo v razumnem roku sporočila 

upravljalnemu odboru.

Izjava o ukrepih informiranja iz člena 112

Komisija izjavlja, da morajo biti ukrepi informiranja o vzorcih odgovornega pitja in škodljivosti 

nevarnega uživanja alkohola v skladu z zahtevami pristojnih organov držav članic. To je razvidno iz 

izvedbenih določb uredbe Komisije (ES) št. 1071/2005.
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Izjava o nekaterih likerskih vinih z označbo porekla

iz točke 3 Priloge IV

Komisija se bo pri določitvi posebnih pravil o proizvodnji in enoloških postopkih v skladu s 

členom 26(c) za likerska vina z označbo porekla s posebnim tradicionalnim imenom "vino dulce 

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

"vinho generoso", "vino dolce naturale", "vino dolce natural" in "ïßíïò ãëõêýò öõóéêüò", določenim 

v točkah 5, 6, 8, 10 in 11 priloge VI(L) uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 oprla na vsa veljavna 

pravila, omejitve in pogoje proizvodnje teh likerskih vin.

Izjava o kakovostnih aromatičnih penečih vinih iz točke 5a priloge IV

Komisija bo pri določitvi vseh dodatnih posebnih pravil pridelave kakovostnih aromatičnih penečih 

vin, ki niso navedena v tej opredelitvi, uporabljala vsa veljavna pravila, omejitve in pogoje njihove 

pridelave. V njih je zajeta zlasti uporaba vin, dobljenih iz grozdja sorte vinske trte "Prosecco", 

potrganega v nekaterih italijanskih regijah, za sestavino cuvéeja.

Izjava o točki 3 kompromisa (Enološki postopki)

pod točko (b) "Obogatitev", druga alinea o izjemah zaradi podnebnih razlogov

Komisija izjavlja, da se bo na zahteve za uporabo povečanja stopnje obogatitve za 0,5 % v conah A, 

B in C zaradi izjemnih podnebnih pogojev skušala odzvati na najhitrejši možen način.
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Izjava o vinu z označbo Tokaj/Tokajske (točka 3(f ) priloge IX))

Komisija poziva Madžarsko in Slovaško, naj čimprej dosežeta dogovor o vinih z označbo 

Tokaj/Tokajske, da bi se tako zaključile vse točke "dogovorjenega zapisnika", podpisanega 

14. junija 2004. Komisija obe državi članici poziva, naj po sklenitvi dogovora predložita besedilo za 

opredelitev pojma vinorodnih območij iz točke 3(f) priloge IX. Komisija bi bila nato pripravljena, 

da po potrebi predstavi predlog o spremembi uredbe v zvezi s to zadevo. Komisija je pripravljena 

posredovati, če bi državi članici potrebovali pomoč.

B. Izjave držav članic

Izjava Španije o označevanju vin

Komisijo se poziva, naj predstavi predlog za uskladitev predpisov o označevanju vin, da bi tako 

prispevala k cilju Skupnosti, tj. uskladitvi in poenostavitvi zakonodaje, zagotovitvi pogojev 

enotnega trga, odpravi ovir za prosti pretok blaga in izpolnitvi ciljev obveščanja potrošnikov.

Skupna izjava Republike Madžarske in Slovaške republike

Madžarska in Slovaška se strinjata, da bosta nadaljevali razprave na podlagi tristranskega 

dogovorjenega zapisnika, ki sta ga 14. junija 2004 podpisali skupaj z Evropsko komisijo. V interesu 

obeh strani je, da dosežeta medsebojno sprejemljiv dogovor.

Obe strani se strinjata, da je treba čimprej začeti izvajanje dogovorjenega zapisnika. Na podlagi 

vzajemnega priznanja dogovorjenega zapisnika bo naslednji sestanek strokovnjakov januarja 2008, 

na njem pa bodo skušali razjasniti preostala tehnična vprašanja (točke 1–3).



8317/08 ADD 1 kl/NB/fh 9
DG B I SL

Madžarska in Slovaška se strinjata, da bosta na podlagi člena 30(3) predvidene vinske reforme 

predložili skupno(e) specifikacijo(e) proizvodov za posebna vina z označbo Tokaj/Tokajske. 

Priprava skupne(ih) specifikacij(e) proizvodov bo v skladu z dogovorjenim zapisnikom z dne 

14. junija 2004.

Izjava Malte

Malta meni, da politični dogovor Sveta predstavlja precejšen odmik od potrebnih in pomembnih 

ciljev, določenih za reformo vinskega sektorja EU, zlasti cilja vzpostavitve vinskega sektorja, ki bi 

temeljil na kakovosti in konkurenčnosti. Rezultat te reforme ne krepi ugleda kakovostnih vin 

Skupnosti. Poleg tega se s tem dogovorom ne bodo izpolnila pričakovanja potrošnikov glede 

postopkov pridelave in kakovosti.

Zato Malta ne more podpreti predloga.

Izjava Poljske

Poljska pozitivno sprejema cilje reforme vinskega sektorja, navedene v političnem dogovoru, 

obenem pa pričakuje, da bodo vse vinorodne in vinogradniške države članice, ki izpolnjujejo merila 

za dodelitev sredstev za podporne programe, imele dostop do ukrepov skupne ureditve trga za vino 

najpozneje od leta 2013 dalje.


