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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αντικατάσταση του Κανονισμού του Συμβουλίου 
αριθ. 1601/91 της 10ης Ιουνίου 1991 που αφορά τον ορισμό, την περιγραφή και παρουσίαση 
των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των 
αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων («αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα»). Ενόψει της τεχνολογικής καινοτομίας, των εξελίξεων της αγοράς και των 
εξελισσόμενων προσδοκιών των καταναλωτών, είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των 
κανόνων που ισχύουν για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων ορισμένων αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Ειδικότερα, προσαρμόζει τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην τεχνική εξέλιξη και 
εναρμονίζει τους υφιστάμενους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις με τη συμφωνία για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPs). Επίσης 
στοχεύει στο να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ) όσον αφορά τις "κατ’εξουσιοδότηση πράξεις" και τις "εκτελεστικές 
πράξεις" (άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ αντίστοιχα). 

Η Επιτροπή, επισημαίνει στην αιτιολογική της έκθεση «μια συναίνεση μεταξύ των 
παραγωγών αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων για την τήρηση του ίδιου πλαισίου 
και παρόμοιων κανόνων» και «ότι απαιτούνται μόνον ήσσονος σημασίας τεχνικές 
προσαρμογές». Η Επιτροπή αναφέρει ότι αυτές οι τεχνικές προσαρμογές γνωστοποιήθηκαν 
στις υπηρεσίες της από εκπροσώπους του τομέα, μετά από ανεπίσημη διαβούλευση των 
κύριων ευρωπαίων παραγωγών και εθνικών οργανισμών.

Η Επιτροπή αναφέρει ως περαιτέρω κύριους στόχους της πρότασής της, τη βελτίωση της 
δυνατότητας εφαρμογής και της σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης πολιτικής ποιότητας με βάση τους ισχύοντες ορισμούς των προϊόντων, 
την επικαιροποίηση ορισμένων ονομασιών πώλησης ενόψει της δυνατότητας αύξησης των 
επιπέδων του οίνου αντί της άμεσης προσθήκης αλκοόλης, την αύξηση της ευελιξίας με τη 
μεταβίβαση της αρμοδιότητας τροποποίησης των ορισμών και των περιγραφών των 
προϊόντων της από την εφαρμοζόμενη σήμερα διαδικασία συναπόφασης στην Επιτροπή με 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, την προσαρμογή των ενωσιακών κανόνων στις νέες τεχνικές 
απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας TRIPs, και 
τον καθορισμό κριτηρίων για την αναγνώριση νέων γεωγραφικών ενδείξεων.

2. ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Το σχέδιο Κανονισμού περιλαμβάνει 4 κεφάλαια και 3 παραρτήματα:

Στο κεφάλαιο I καθορίζονται οι βασικοί ορισμοί και η ταξινόμηση των προϊόντων.
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Το κεφάλαιο II αφορά την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση. Αναφέρεται στις 
απαιτήσεις και στους περιορισμούς που καθορίζονται στα παραρτήματα I και II και 
εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καθορίζει περαιτέρω εγκεκριμένες διεργασίες παραγωγής. 
Γίνεται μνεία στις διεθνείς μεθόδους ανάλυσης για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, 
και καθορίζονται ειδικοί κανόνες επισήμανσης για τα εν λόγω προϊόντα.

Το κεφάλαιο II καθορίζει επίσης με παραπομπή στα παραρτήματα I και II, ένα συνεκτικό 
σύστημα που βασίζεται στις παραδοσιακές πρακτικές ποιότητας και τις νέες εξελίξεις σε ό,τι 
αφορά την ποιότητα των προϊόντων. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην επακριβή ενημέρωση 
των καταναλωτών όσον αφορά τη φύση των προϊόντων (ονομασίες πώλησης) και επιβάλλει 
στους παραγωγούς την υποχρέωση να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να 
αποτρέπεται η παραπλάνηση των καταναλωτών.

Το κεφάλαιο III καθορίζει τους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που επί του παρόντος παρατίθενται 
στον κανονισμό αριθ. 1601/91 μεταφέρονται στο μητρώο που δημιουργείται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού. 

Το κεφάλαιο IV καθορίζει τις γενικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Το παράρτημα I περιλαμβάνει τους τεχνικούς ορισμούς και τις απαιτήσεις για την παραγωγή 
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.

Τέλος, το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει τις ονομασίες πώλησης και τις σχετικές περιγραφές.

3. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί με τα περισσότερα στοιχεία της πρότασης της 
Επιτροπής, που αφορούν τις τεχνικές προσαρμογές χωρίς πραγματική αλλαγή της πολιτικής, 
όπως αναφέρεται εξάλλου όπως προτείνεται από τους εκπροσώπους του τομέα. Προτείνει, ως 
εκ τούτου, να εγκριθεί η πρόταση, με ορισμένες παρόλα αυτά τροποποιήσεις. Ειδικότερα:

- ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι η επικαιροποίηση των ονομασιών 
πώλησης και περιγραφών των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων, είναι στην 
πραγματικότητα, ουσιαστικό στοιχείο του παρόντος κανονισμού και θα πρέπει, για το λόγο 
αυτό, να μην καθοριστεί μέσω πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, όπως προτείνει η Επιτροπή, 
αλλά μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

- ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει κατά πόσον ο τόπος προέλευσης των αρχικών 
συστατικών είναι, πράγματι, ο ίδιος με τον τόπο προέλευσης του ίδιου του αρωματισμένου 
οίνου (παρόμοια πρόβλεψη έχει συμπεριληφθεί στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του προσφάτως 
εγκριθέντος κανονισμού 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές)·

- κατά παρόμοιο τρόπο, για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα που προστατεύονται 
από γεωγραφικές ενδείξεις, ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει κατά πόσον ο τόπος 
προέλευσης των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται είναι, πράγματι, ο ίδιος με τον τόπο 
προέλευσης του προϊόντος·
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- η περιγραφή του αρωματισμένου οίνου πρέπει να καλύπτει τόσο τον αρωματισμένο οίνο 
άνευ προσθήκης αλκοόλης όσο και τον αρωματισμένο οίνο με προσθήκη αλκοόλης·

- στην περίπτωση που έχει γίνει προσθήκη αλκοόλης σε ένα «αρωματισμένο ποτό με βάση 
τον οίνο», ο ελάχιστος κατ’όγκο αλκοολικός τίτλος πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 % vol·

- η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην προδιαγραφή παραγωγής σχετικά με τη σχέση 
μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος είναι αρκετά σημαντική για την 
επιλογή του καταναλωτή και θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να θεωρείται ως μη ουσιαστικό 
στοιχείο στον παρόντα κανονισμό. Τα σχετικά μέτρα πρέπει, ως εκ τούτου να εγκρίνονται με 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις·

- ομοίως, τα μέτρα που αφορούν τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις πρέπει να εγκρίνονται 
με κατ’εξουσιοδότηση πράξεις διότι είναι σημαντικά για την προστασία των συμφερόντων 
τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών·

- τέλος, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους ορισμούς τα χαρακτηριστικά στοιχεία της 
παρασκευής του προϊόντος (αρωματισμός, προσθήκη ή όχι αλκοόλης, χρωστικές ύλες, 
γλυκαντικές ουσίες).

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «Αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα»: προϊόντα που λαμβάνονται από 
προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[XXXX/20XX. COM(2010) 799 τελικό 
εναρμόνιση ενιαίας ΚΟΑ], τα οποία έχουν 
υποστεί αρωματισμό. Διακρίνονται κατά 
τον ακόλουθο τρόπο:

(1) «Αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα»: προϊόντα που λαμβάνονται από 
προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[XXXX/20XX. COM(2010) 799 τελικό 
εναρμόνιση ενιαίας ΚΟΑ], τα οποία έχουν 
υποστεί αρωματισμό υπό τις συνθήκες 
που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. 
Διακρίνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στους ορισμούς τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παρασκευής 
του προϊόντος (αρωματισμός, προσθήκη ή όχι αλκοόλης, χρωστικές ύλες, γλυκαντικές ουσίες). 
Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στα παραρτήματα. Η προσθήκη αλκοόλης είναι 
προαιρετική στους αρωματισμένους οίνους, και δεν επιτρέπεται σε άλλες κατηγορίες προϊόντων 
εκτός των συγκεκριμένων που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) που έχει υποστεί προσθήκη αλκοόλης, 
χρωστικής ουσίας ή/και γλυκαντικής 
ουσίας υπό τις συνθήκες που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι τεχνικές αυτές είναι προαιρετικές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) που έχει υποστεί προσθήκη 
χρωστικής ουσίας ή/και γλυκαντικής 
ουσίας υπό τις συνθήκες που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι τεχνικές αυτές είναι προαιρετικές.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) που δεν έχει υποστεί την προσθήκη 
αλκοόλης, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παράρτημα II·

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν στους ορισμούς τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παρασκευής 
του προϊόντος (αρωματισμός, προσθήκη ή όχι αλκοόλης, χρωστικές ύλες, γλυκαντικές ουσίες). 
Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στα παραρτήματα. Η προσθήκη αλκοόλης είναι 
προαιρετική στους αρωματισμένους οίνους, και δεν επιτρέπεται σε άλλες κατηγορίες προϊόντων 
εκτός των συγκεκριμένων που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) στο οποίο έχει ενδεχομένως 
προστεθεί αλκοόλη, οπότε ο ελάχιστος 
αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκο θα είναι 
τουλάχιστον 7 % vol.·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) που έχει υποστεί προσθήκη 
χρωστικής ουσίας ή/και γλυκαντικής 
ουσίας υπό τις συνθήκες που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι·
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι τεχνικές αυτές είναι προαιρετικές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην Ένωση χρησιμοποιούνται οι 
ονομασίες πώλησης για τα αρωματισμένα 
αμπελοοινικά προϊόντα που προβλέπονται 
στο παράρτημα II. Οι ονομασίες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τη 
διάθεση στην αγορά αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου παραρτήματος για την 
αντίστοιχη ονομασία πώλησης.

1. Στην Ένωση χρησιμοποιούνται μόνο οι 
ονομασίες πώλησης για τα αρωματισμένα 
αμπελοοινικά προϊόντα που προβλέπονται 
στο παράρτημα II για τα προϊόντα αυτά. 
Οι ονομασίες αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τη διάθεση 
στην αγορά αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου παραρτήματος για την 
αντίστοιχη ονομασία πώλησης.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί ότι η γενική ονομασία "αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα" 
δεν θα χρησιμοποιείται ως ονομασία πώλησης δεδομένου ότι δεν εκπροσωπεί κανένα αρκετά 
συγκεκριμένο στοιχείο του προϊόντος για την πληροφόρηση του καταναλωτή.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα που συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις περισσότερων από μίας 
ονομασιών πώλησης μπορούν να 
χρησιμοποιούν μόνο μία αντίστοιχη 
ονομασία πώλησης.

2. Εκτός της περίπτωσης που 
προβλέπεται διαφορετικά στο 
Παράρτημα II, αρωματισμένα 
αμπελοοινικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περισσότερων από μίας ονομασιών 
πώλησης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο 
μία αντίστοιχη ονομασία πώλησης.
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν σε ισχύ οι διατάξεις για συγκεκριμένα παραδοσιακά προϊόντα 
όσον αφορά την παραγωγή και την επισήμανση, σε παρόμοιες με τις ισχύουσες σήμερα 
συνθήκες. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για την περιγραφή, την παρουσίαση ή 
την επισήμανση αλκοολούχου ποτού που 
δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος»,
«στυλ», «παράγεται», «άρωμα» ή άλλοι 
ανάλογοι όροι δεν επιτρέπεται να 
συνδυάζονται με ονομασίες πώλησης που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3. Για την περιγραφή, την παρουσίαση ή 
την επισήμανση αλκοολούχου ποτού που 
δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
λέξεις ή εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος»,
«στυλ», «παράγεται», «άρωμα» ή άλλοι 
ανάλογοι όροι ή γραφιστικά στοιχεία που 
ενδέχεται να παραπλανήσουν τους 
καταναλωτές δεν επιτρέπεται να 
συνδυάζονται.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία κατόπιν 
προτάσεως της Επιτροπής, μπορούν να 
επικαιροποιήσουν τις ονομασίες πώλησης 
και τις περιγραφές που ορίζονται στο
Παράρτημα II. 

Αιτιολόγηση

Η επικαιροποίηση των ονομασιών πώλησης και των περιγραφών των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων δεν πρέπει να γίνει με κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις αλλά με την 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντική παράμετρο του παρόντος 
Κανονισμού.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν απαιτείται αναγραφή του τόπου 
προέλευσης του κύριου συστατικού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται πράγματι αναγραφή του τόπου προέλευσης του κύριου συστατικού. Ως εκ τούτου 
περιττεύει η αναφορά της Επιτροπής στο νομοθετικό κείμενο. Οι κανόνες που διέπουν την 
αναγραφή του τόπου προέλευσης του κύριου συστατικού των αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων δεν πρέπει να αφίστανται της γενικής προσέγγισης του Κανονισμού (EΕ) 
αριθ.1169/2011 σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ονομασίες πώλησης και τις 
περιγραφές που καθορίζονται στο 
παράρτημα II.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επικαιροποίηση των ονομασιών πώλησης και των περιγραφών των αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων δεν πρέπει να γίνει με κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις αλλά με την 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντική παράμετρο του παρόντος 
Κανονισμού.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να καθορίζει τις προϋποθέσεις 

2. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το
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υπό τις οποίες οι προδιαγραφές προϊόντος 
μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες 
απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο
11 παράγραφος 2 στοιχείο στ).

άρθρο 35:

α) για τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές 
προϊόντος όσον αφορά τον δεσμό μεταξύ 
της γεωγραφικής περιοχής και του 
τελικού προϊόντος,
β) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι προδιαγραφές προϊόντος 
μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες 
απαιτήσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
11, παράγραφος 2, στοιχείο στ).

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην προδιαγραφή παραγωγής σχετικά με τη σχέση μεταξύ 
της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος είναι αρκετά σημαντική για την επιλογή 
του καταναλωτή και θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να θεωρείται ως μη ουσιαστικό στοιχείο στον 
παρόντα κανονισμό. Τα σχετικά μέτρα πρέπει, ως εκ τούτου να εγκρίνονται με κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις .

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, η 
Επιτροπή μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, να θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα
σχετικά με τη γνωστοποίηση των 
επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές.

6. Για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 35 σχετικά με τη γνωστοποίηση των 
επιχειρήσεων στις αρμόδιες αρχές, καθώς 
και σχετικά με τους ελέγχους και τις 
επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούν 
τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών.
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Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διότι είναι 
σημαντικά για την προστασία των συμφερόντων τόσο των παραγωγών όσο και των 
καταναλωτών και πρέπει να θεωρούνται μη-ουσιαστικά στοιχεία του παρόντος Κανονισμού. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές 
προϊόντος όσον αφορά τον δεσμό μεταξύ 
της γεωγραφικής περιοχής και του 
τελικού προϊόντος,

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία που περιλαμβάνεται στην προδιαγραφή παραγωγής σχετικά με τη σχέση μεταξύ 
της γεωγραφικής περιοχής και του τελικού προϊόντος είναι αρκετά σημαντική για την επιλογή 
του καταναλωτή και θα πρέπει, για το λόγο αυτό, να θεωρείται ως μη ουσιαστικό στοιχείο στον 
παρόντα κανονισμό. Τα σχετικά μέτρα πρέπει, ως εκ τούτου να εγκρίνονται με κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις .

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) τους ελέγχους και τις επαληθεύσεις 
που πρέπει να διενεργούν τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις πρέπει να εγκρίνονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις διότι είναι 
σημαντικά για την προστασία των συμφερόντων τόσο των παραγωγών όσο και των 
καταναλωτών και πρέπει να θεωρούνται μη-ουσιαστικά στοιχεία του παρόντος Κανονισμού.
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Αρωματισμένος οίνος: (1) Αρωματισμένος οίνος:

Αρωματισμένος οίνος στον οποίο δεν έχει 
προστεθεί αλκοόλη.

Αρωματισμένος οίνος με ή χωρίς 
προσθήκη αλκοόλης.

Αιτιολόγηση

Μια ονομασία πώλησης αρκεί: η περιγραφή του αρωματισμένου οίνου πρέπει να καλύπτει τόσο 
τον αρωματισμένο οίνο άνευ προσθήκης αλκοόλης όσο και τον αρωματισμένο οίνο με 
προσθήκη αλκοόλης.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Αρωματισμένος αλκοολωμένος οίνος: διαγράφεται
Αρωματισμένος οίνος στον οποίο έχει 
προστεθεί αλκοόλη.

Αιτιολόγηση

Μια ονομασία πώλησης αρκεί: η περιγραφή του αρωματισμένου οίνου πρέπει να καλύπτει τόσο 
τον αρωματισμένο οίνο άνευ προσθήκης αλκοόλης όσο και τον αρωματισμένο οίνο με 
προσθήκη αλκοόλης.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Α – σημείο 4 – τρίτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τη γλύκανση του οποίου 
χρησιμοποιούνται μόνο
καραμελοποιημένη ζάχαρη, σακχαρόζη, 

– για τη γλύκανση του οποίου 
χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του 
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γλεύκος σταφυλιών, ανακαθαρισμένο 
συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και 
συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών.

παραρτήματος I.

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σημείο 2 του παραρτήματος I πρέπει να επιτρέπονται για 
την γλύκανση του βερμούτ.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – σημείο 3 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή «Sangria» πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη «παράγεται 
στ. …» την οποία ακολουθεί το όνομα του 
κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο 
περιορισμένης περιοχής, εκτός εάν το 
προϊόν παράγεται στην Ισπανία ή την 
Πορτογαλία.

Σε περίπτωση που το ποτό παρήχθη σε 
κράτος μέλος εκτός της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας, η επωνυμία «Sangria»
μπορεί να χρησιμοποιείται 
συμπληρωματικώς προς την ονομασία 
πώλησης "αρωματισμένο ποτό από 
οίνο", η οποία πρέπει να συνοδεύεται από 
την ένδειξη «παράγεται στ …» την οποία 
ακολουθεί το όνομα του κράτους μέλους 
παραγωγής ή μιας πιο περιορισμένης 
περιοχής.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διατηρηθεί το "status quo" του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/1991. Το ζητούμενο είναι η προστασία της επωνυμίας «Sangria» που προέρχεται από την 
Ισπανία και την Πορτογαλία.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – σημείο 3 – τρίτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή «Sangria» μπορεί να 
αντικαθιστά την περιγραφή
«αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» 
μόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία ή την 
Πορτογαλία.

Η λέξη «Sangria» μπορεί να αντικαθιστά 
την ονομασία πώλησης «αρωματισμένο 
ποτό με βάση τον οίνο» μόνο στην 
περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία ή την 
Πορτογαλία.
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφής η διαφορά μεταξύ "ονομασία πωλήσεως", στην οποία παραπέμπει η 
επωνυμία «αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» και της επωνυμίας "sangría".

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – σημείο 4 – δεύτερη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή «Clarea» πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη «παράγεται 
στ. …» την οποία ακολουθεί το όνομα του 
κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο 
περιορισμένης περιοχής, εκτός εάν το 
προϊόν παράγεται στην Ισπανία.

Σε περίπτωση που το ποτό παρήχθη σε 
κράτος μέλος εκτός της Ισπανίας, η λέξη
"Clarea" μπορεί να χρησιμοποιείται 
συμπληρωματικώς προς την ονομασία 
πώλησης "αρωματισμένο ποτό από 
οίνο". Η λέξη "Clarea" πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη «παράγεται 
στ …» την οποία ακολουθεί το όνομα του 
κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο 
περιορισμένης περιοχής.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διατηρηθεί το "status quo" δεδομένου ότι είναι απαραίτητο να 
προστατευθεί η επωνυμία "clarea".

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος Β – σημείο 4 – τρίτη παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιγραφή «Clarea» μπορεί να 
αντικαθιστά την περιγραφή 
«αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο» 
μόνο στην περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία.

Η λέξη "Clarea" μπορεί να αντικαθιστά 
την ονομασία πώλησης «αρωματισμένο 
ποτό με βάση τον οίνο» μόνο στην 
περίπτωση που το ποτό έχει 
παρασκευασθεί στην Ισπανία.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί η διαφορά μεταξύ "λέξης" και "ονομασίας πώλησης".
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