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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

предложение за Решение на Съвета  

относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Международната организация по лозата и виното 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Държавите — членки на ЕС, които са членове на OIV, подкрепят решението на 

Общото събрание на OIV, според което на Европейския съюз се предоставя специален 

статут в съответствие с условията на следната специална договореност между OIV 

и Европейския съюз: 

 

Специална договореност във връзка със специалния статут на Европейския съюз 

в рамките на Международната организация по лозата и виното 

 

1. ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Международната организация по лозата и виното (OIV) и Европейският съюз (ЕС) имат 

общи цели по отношение на лозаро-винарския сектор. И двете организации допринасят 

за хармонизирането на практиките и стандартите в международен план и на равнището 

на ЕС с цел улесняване на производството и предлагането на пазара на лозаро-винарски 

продукти. По-специално OIV приема и публикува резолюции, свързани с лозарството и 

винарството, и подпомага други международни организации в дейностите им за 

стандартизация. Дейностите на ЕС в областите, попадащи в обхвата на OIV, включват 

правилата относно определенията, производството и предлагането на пазара на вино, 

ароматизирани лозаро-винарски продукти, спиртни напитки с лозаро-винарски 

произход, сокове от грозде и десертно грозде. 

 

2. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ЕС, представляван от Европейската комисия, може да се намесва в работата на 

комисиите, подкомисиите и експертните групи на OIV. Когато това е необходимо, по 

време на тези заседания представителят на Европейската комисия ще разяснява по-

специално евентуално съществуващото законодателство на ЕС във въпросната област и 

специфичния интерес, който представляват разглежданите въпроси за ЕС. 

Представителят на Европейската комисия може да присъства на заседанията на Общото 

събрание и на Изпълнителния комитет. При поискване и в съответствие с процедурните 

правила на OIV представителят на Европейската комисия може да информира тези 

органи за позициите на ЕС по въпросите, фигуриращи в дневния ред, които са от 

непосредствен интерес за ЕС. 

Европейската комисия редовно ще отправя покани към OIV с цел обмен на информация 

и обсъждане на теми от взаимен интерес за OIV и ЕС. 

OIV ще изпраща на Европейската комисия (като използва пощенската кутия 

AGRI-OIV@ec.europa.eu), едновременно с изпращането им до всички членове на OIV, 

всички относими документи, включително проектите на резолюции, които могат да 

бъдат подложени на гласуване в рамките на Общото събрание. За да се осигури 

своевременното изготвяне на позициите на ЕС, ако такива са необходими, OIV ще 

изпраща проектите на резолюции при първа възможност преди заседанието на Общото 

събрание, в рамките на което те ще бъдат подложени на гласуване. 
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Европейската комисия ще предава на OIV всички относими документи, свързани с 

приемането на нови правни актове на ЕС, представляващи непосредствен интерес за 

OIV, когато документите станат публично достояние. 

OIV приема за сведение обстоятелството, че ЕС ще участва с годишна финансова 

вноска от 140 000 EUR. 
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