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Aktualizacja rozporządzenia w sprawie napojów
spirytusowych
W grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała zastąpienie obowiązującego rozporządzenia w
sprawie napojów spirytusowych nowym. Głosowanie Parlamentu nad sprawozdaniem komisji ENVI
w sprawie tego wniosku oraz nad mandatem do międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych
ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.

Kontekst
Napoje spirytusowe są napojami alkoholowymi o minimalnej zawartości alkoholu wynoszącej 15%. W minionej
dekadzie eksport europejskich napojów spirytusowych uległ podwojeniu. Jego wartość wynosi 10,2 mld EUR
rocznie, dzięki czemu sektor napojów spirytusowych jest jednym z unijnych sektorów rolno-spożywczych o
największym udziale eksportu. Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 w sprawie napojów spirytusowych zawiera
definicje kategorii napojów spirytusowych takich jak whisky/whiskey, okowita owocowa, likier, anyżówka i
wódka. Rozporządzenie przewiduje także ochronę oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, a w
załączniku III zawiera wykaz zarejestrowanych oznaczeń geograficznych.

Wniosek Komisji Europejskiej
Głównym celem wniosku jest dostosowanie przepisów obowiązujących w tej dziedzinie do Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) poprzez przyznanie Komisji Europejskiej uprawnień delegowanych i
wykonawczych zgodnie z art. 290 i 291 TFUE. Ponadto wniosek zastąpiłby istniejące procedury ochrony
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych nowymi procedurami wzorowanymi na niedawno
uaktualnionych procedurach w ramach systemów jakości stosowanych do produktów rolnych i środków
spożywczych.
Załącznik III do obowiązującego rozporządzenia w sprawie napojów spirytusowych zawierający wykaz
oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych miałby zostać zgodnie z wnioskiem skreślony. Zamiast tego
Komisja przyjmowałaby akty wykonawcze ustanawiające i uaktualniające elektroniczny rejestr uznanych
oznaczeń geograficznych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W dniu 24 stycznia 2018 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) przyjęła swoje sprawozdanie 54 głosami za, przy 1 głosie przeciw.
Sprawozdanie zawiera aż 190 poprawek do wniosku Komisji.
Komisja ENVI uważa m.in. za ważne (co zostało ujęte w sprawozdaniu), by w procesie dostosowania przepisów
zostały utrzymane prerogatywy Parlamentu, które posiada on obecnie na mocy obowiązujących przepisów.
Zamiast aktów wykonawczych Komisja powinna stosować akty delegowane, na przykład do celów rejestracji
nowych nazw chronionych. Komisja ENVI popiera zastąpienie załącznika III do rozporządzenia w sprawie
napojów spirytusowych elektronicznym rejestrem, podobnym do rejestru ustanowionego w odniesieniu do
chronionych oznaczeń geograficznych win i środków spożywczych. Komisja ENVI uważa także, że Parlament
musi uczestniczyć w procesie wprowadzania wszelkich zmian w rejestrze.
Komisja ta pragnie również przywrócić możliwość zezwalania na tłumaczenie oznaczenia geograficznego, jeżeli
jest to wymagane przepisami prawa kraju przywozu. Ponadto przyjęła ona poprawkę kompromisową, w której
zaproponowano maksymalne unijne limity słodzenia dla różnych kategorii napojów spirytusowych.
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Głosowanie Parlamentu nad poprawkami zawartymi w sprawozdaniu i nad mandatem do negocjacji
trójstronnych ma się odbyć podczas drugiej lutowej sesji plenarnej.

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2016/0392(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; Sprawozdawczyni:
Pilar Ayuso (PPE, Hiszpania) Zob. również briefing na temat
wniosku z serii „Opracowywanie prawa UE”.
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