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Τροπολογία 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το οποίο έχει ελάχιστο αποκτημένο
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 4,5% vol. και 
μέγιστο αποκτημένο κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο κατώτερο του 14,5% vol.

(δ) εάν δεν έχει προστεθεί αλκοόλη η 
οποία έχει ελάχιστο κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο 4,5% vol. και μέγιστο αποκτημένο 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 
14,5% vol.· εάν έχει προστεθεί αλκοόλη η 
οποία έχει ελάχιστο κατ’ όγκο αλκοολικό 
τίτλο 7,5% vol. και μέγιστο αποκτημένο 
κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 
14,5% vol.

Or. de

Τροπολογία 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Οι οινολογικές πρακτικές και 
περιορισμοί που προβλέπονται στον 
κανονισμό αριθ. 1234/2007 της 22ας 
Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα (Κανονισμός ενιαίας ΚΟΑ)1

ισχύουν για τα αμπελοοινικά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων. Η Επιτροπή, εφόσον 
χρειάζεται, υποβάλλει νομοθετική 
πρόταση για την ανάλογη τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. 
___________________
1 ΕΕ L 299, 16.11.2007, σελ. 1. 

Or. de
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Τροπολογία 19
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα βιολογικά αρωματισμένα 
αμπελοοινικά προϊόντα μπορούν να 
παράγονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
του Συμβουλίου (ΕΚ) 834/2007 της 28ης 
Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων1, και ειδικότερα με τα άρθρα 
6, 19 και 38 του εν λόγω κανονισμού. 
__________________
1 ΕΕ L 189, 20.07.07, σελ. 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τροπολογία 11 του εισηγητή. Η αναφορά θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη 
συμπληρωματική νομοθεσία (εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής), η οποία βασίζεται στον 
κανονισμό 834/2007. Ο κανονισμός 889/2008 και οι τροποποιητικοί κανονισμοί του ορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού 834/2007 (π.χ. ειδικές μέθοδοι 
παραγωγής και επιτρεπόμενες ουσίες). Επιπλέον, η τροπολογία ενσωματώθηκε στο άρθρο 3, το 
οποίο αφορά τις διαδικασίες παραγωγής.

Τροπολογία 20
Renate Sommer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι ονομασίες πώλησης μπορούν να 
συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται
από γεωγραφικές ενδείξεις που 
προστατεύονται βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

4. Οι ονομασίες πώλησης μπορούν να 
συμπληρώνονται από γεωγραφικές 
ενδείξεις που προστατεύονται βάσει του 
παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Σε περίπτωση που διατίθενται στην 
αγορά αρωματισμένα ποτά με βάση τον 
οίνο ή αρωματισμένα κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων με μορφή 
παρουσίασης ή με φανταστικό ή 
εμπορικό όνομα που υποδηλώνουν στον 
καταναλωτή ότι πρόκειται για ανάμεικτα 
ποτά με βάση απόσταγμα οίνου, τότε η 
ονομασία πώλησης και το ποσοστό 
αλκοόλης πρέπει να αναγράφονται στο 
ίδιο ορατό σημείο με αυτό που ορίζεται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 2 στοιχείο ια) 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές1, με το 
ίδιο μέγεθος χαρακτήρων και το ίδιο 
χρώμα όπως και το φανταστικό ή το 
εμπορικό όνομα.
__________________
1 ΕΕ L 304, 22.11.11, σελ. 18.

Or. de

Τροπολογία 22
Renate Sommer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές1, οι οποίες αφορούν το 
ευανάγνωστο, εφαρμόζονται, τηρουμένων 
των αναλογιών, στις ονομασίες πώλησης, 
στις γεωγραφικές και πρόσθετες ενδείξεις 
για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα.
__________________
1 ΕΕ L 304, 22.11.11, σελ. 18.

Or. de

Τροπολογία 23
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκφράζεται 
σε ιμβερτοποιημένα σάκχαρα.

Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκφράζεται 
σε ολικά σάκχαρα.

Or. es

Τροπολογία 24
Cristian Silviu Buşoi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι όροι «ημίγλυκος» και «γλυκός» 
μπορούν να αντικαθίστανται από την 
αναγραφή της περιεκτικότητας σε 
σάκχαρα, εκφραζόμενης σε γραμμάρια 
ιμβερτοποιημένων σακχάρων ανά λίτρο.

Οι όροι «ημίγλυκος» και «γλυκός» 
μπορούν να συνοδεύονται από την
αναγραφή της περιεκτικότητας σε 
σάκχαρα, εκφραζόμενης σε γραμμάρια 
ιμβερτοποιημένων σακχάρων ανά λίτρο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι είναι ίσως χρήσιμο για τους καταναλωτές να γνωρίζουν την 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα που εκφράζεται σε ιμβερτοποιημένα σάκχαρα ανά λίτρο, τούτο 
ενδέχεται να είναι ανώφελο γι αυτούς. Οι καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
διακρίνουν μεταξύ ενός γλυκού και ημίγλυκου αρωματισμένου οίνου μόνο με βάση την 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Η τελευταία μπορεί να είναι χρήσιμο να προστίθεται, χωρίς όμως 
να αντικαθιστά πλήρως τις ενδείξεις «γλυκός» και «ημίγλυκος».

Τροπολογία 25
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Άλλες εθελοντικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα μπορούν να περιληφθούν στην 
επισήμανση αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων, εφόσον αυτό 
γίνεται σύμφωνα με το κεφάλαιο V του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές1.
_______________
1 ΕΕ L 304 της 22.11.11, σ. 18.

Or. es

Αιτιολόγηση

Απλή ευθυγράμμιση με το κεφάλαιο που αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις 
εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα του νέου κανονισμού σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών στους καταναλωτές.

Τροπολογία 26
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αναγράφεται η προέλευση των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων, η προέλευση αντιστοιχεί στον 
τόπο παραγωγής του αρωματισμένου 
αμπελοοινικού προϊόντος. Η προέλευση 
αναγράφεται με την ένδειξη «παράγεται 
στ. (…)» ή εκφράζεται με αντίστοιχους 
όρους και συμπληρώνεται από το όνομα 
του αντίστοιχου κράτους μέλους ή της 
τρίτης χώρας.

Όταν αναγράφεται η προέλευση των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρονται 
τόσο ο τόπος παραγωγής του 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος
όσο και ο τόπος προέλευσης των 
σταφυλιών.  Η προέλευση αναγράφεται με 
την ένδειξη «παράγεται στ. (…)», η οποία
συμπληρώνεται από το όνομα του 
αντίστοιχου κράτους μέλους ή της τρίτης 
χώρας και τις λέξεις «καλλιεργούνται στ 
(...)», που συμπληρώνονται από το όνομα 
του αντίστοιχου κράτους μέλους ή της 
τρίτης χώρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αναγράφεται η προέλευση ενός προϊόντος, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η προέλευση 
των σταφυλιών, ούτως ώστε να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές.

Τροπολογία 27
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν απαιτείται αναγραφή του τόπου 
προέλευσης του κύριου συστατικού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αναγράφεται η προέλευση ενός προϊόντος, θα πρέπει να αναφέρεται επίσης η προέλευση 
των σταφυλιών, ούτως ώστε να μην παραπλανούνται οι καταναλωτές.

Τροπολογία 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν απαιτείται αναγραφή του τόπου 
προέλευσης του κύριου συστατικού.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή του τόπου προέλευσης του κύριου συστατικού. Για αυτόν τον 
λόγο θεωρείται περιττή η σχετική αναφορά της Επιτροπής στο νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία 29
Mario Pirillo
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν απαιτείται αναγραφή του τόπου 
προέλευσης του κύριου συστατικού.

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες που αφορούν την αναγραφή της προέλευσης ορίζονται στον κανονισμό 1169/2011. 
Δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός καλύπτει τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους 
καταναλωτές όσον αφορά την αναγραφή της προέλευσης των αρωματισμένων οίνων, δε 
χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις.

Τροπολογία 30
Renate Sommer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ονομασίες πώλησης και οι 
συμπληρωματικές ενδείξεις που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
όταν εκφράζονται με τη μορφή κειμένου, 

Οι ονομασίες πώλησης και οι 
συμπληρωματικές ενδείξεις αναγράφονται
σε γλώσσα εύκολα κατανοητή για τους 
καταναλωτές των κρατών μελών στις 
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πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον σε 
μία ή περισσότερες από τι επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης.

αγορές των οποίων διατίθεται ένα 
αμπελοοινικό προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 31
Jill Evans, Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ονομασίες πώλησης και οι 
συμπληρωματικές ενδείξεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό,
όταν εκφράζονται με τη μορφή κειμένου, 
πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον σε 
μία ή περισσότερες από τι επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης.

Οι ονομασίες πώλησης και οι 
συμπληρωματικές ενδείξεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
όταν εκφράζονται με τη μορφή κειμένου, 
πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον σε 
μία ή περισσότερες από τις επίσημες 
γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο 
εκάστοτε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες στα κράτη μέλη στην Ευρώπη, οι οποίες δεν έχουν 
καθεστώς επίσημης γλώσσας στην ΕΕ - η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι περισσότεροι 
καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στη μητρική τους 
γλώσσα.

Τροπολογία 32
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό συμμορφώνονται με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές1. Εφόσον 
είναι αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 με 
στόχο την υπαγωγή των προϊόντων που 
καλύπτει ο παρών κανονισμός στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011.
______________
1 ΕΕ L 304, 22.11.11, σελ. 18. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα είναι προϊόντα που υποβάλλονται σε υψηλού βαθμού 
επεξεργασία τα οποία θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο των γενικών απαιτήσεων 
επισήμανσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.   Δε δικαιολογείται να πρέπει όλα τα είδη 
των αναψυκτικών να πρέπει να είναι συμβατά με τις γενικές απαιτήσεις επισήμανσης, όμως τα 
αλκοολούχα ποτά, ακόμη και αυτά που έχουν υποστεί υψηλή επεξεργασία, δεν είναι.

Τροπολογία 33
Cristian Silviu Buşoi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις που δεν χρησιμοποιούν το 
λατινικό αλφάβητο, η ονομασία μπορεί
επίσης να αναγράφεται σε μία ή 
περισσότερες επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης.

Για τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις που δεν χρησιμοποιούν το 
λατινικό αλφάβητο, η ονομασία
αναγράφεται επίσης σε μία ή περισσότερες 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης στο 
λατινικό αλφάβητο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πώληση αυτών των αρωματισμένων οίνων σε άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ στα οποία χρησιμοποιείται το λατινικό αλφάβητο, η γεωγραφική ένδειξη θα πρέπει 
επίσης να αναγράφεται σε γλώσσα της ΕΕ, χρησιμοποιώντας το λατινικό αλφάβητο.
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Τροπολογία 34
Jill Evans, Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις που δεν χρησιμοποιούν το 
λατινικό αλφάβητο, η ονομασία μπορεί 
επίσης να αναγράφεται σε μία ή 
περισσότερες επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης.

Για τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις που δεν χρησιμοποιούν το 
λατινικό αλφάβητο, η ονομασία μπορεί 
επίσης να αναγράφεται σε μία ή 
περισσότερες επίσημες γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές επίσημες γλώσσες στα κράτη μέλη στην Ευρώπη, οι οποίες δεν έχουν 
καθεστώς επίσημης γλώσσας στην ΕΕ - η παρούσα τροπολογία εξασφαλίζει ότι περισσότεροι 
καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στη μητρική τους 
γλώσσα.

Τροπολογία 35
Rolandas Paksas
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν ούτε 
περιορίζουν τις εισαγωγές, την πώληση ή 
την κατανάλωση αρωματισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων, όπως 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. lt

Τροπολογία 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
Ανατιθέμενες εξουσίες

Για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
του τομέα και να διευκολυνθεί η ανάδειξη 
νέων προϊόντων στην αγορά, η Επιτροπή 
μπορεί, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
να επικαιροποιεί:
(a) τους ορισμούς, τις απαιτήσεις και 
τους περιορισμούς που καθορίζονται στο 
παράρτημα I,
(β) τις ονομασίες πώλησης και τις 
περιγραφές που καθορίζονται στο 
παράρτημα II.

Or. de

Τροπολογία 37
Renate Sommer
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 38
Mario Pirillo
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. it

Τροπολογία 39
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο όρος «γεωγραφική ένδειξη» 
αναφέρεται σε μια περιοχή, συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή χώρα, η οποία 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος, 
στις περιπτώσεις στις οποίες μια δεδομένη 
ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 
του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να 
αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική 
καταγωγή του.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο όρος «γεωγραφική ένδειξη» 
αναφέρεται σε μια περιοχή, συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή χώρα, η οποία 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος, 
στις περιπτώσεις στις οποίες μια δεδομένη 
ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 
του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να 
αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική 
καταγωγή του. Η χρήση γεωγραφικής 
ένδειξης υποδηλώνει ότι τα σταφύλια που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος 
προέρχονται από την περιοχή, τοποθεσία 
ή χώρα στην οποία αναφέρεται η ένδειξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν αναγράφεται γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα σταφύλια που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος προέρχονται από την περιοχή, την 
τοποθεσία ή τη χώρα στην οποία αναφέρεται η ένδειξη, ούτως ώστε να μην παραπλανούνται οι 
καταναλωτές.

Τροπολογία 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο όρος «γεωγραφική ένδειξη» 
αναφέρεται σε μια περιοχή, συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή χώρα, η οποία 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος, 
στις περιπτώσεις στις οποίες μια δεδομένη 
ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 
του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να 
αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική 
καταγωγή του.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο όρος «γεωγραφική ένδειξη» 
αναφέρεται σε μια περιοχή, συγκεκριμένη 
τοποθεσία ή χώρα, η οποία 
χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός 
αρωματισμένου αμπελοοινικού προϊόντος, 
στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
αμπελοοινικά προϊόντα προέρχονται από 
την Ένωση και στις οποίες μια δεδομένη 
ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό 
του εν λόγω αμπελοοινικού προϊόντος 
μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στη 
γεωγραφική καταγωγή του.

Or. de

Τροπολογία 41
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μια περιγραφή του προϊόντος, κυρίως 
τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά του, 
καθώς και μια αξιολόγηση ή ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του,

(β) μια περιγραφή του προϊόντος, κυρίως 
τα βασικά αναλυτικά χαρακτηριστικά του, 
καθώς και μια ένδειξη των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του,

Or. es

Τροπολογία 42
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τις 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με το παρόν άρθρο έως την 

6. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τις 
νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με το παρόν άρθρο έως την 
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1η Δεκεμβρίου 2012. 1η Δεκεμβρίου 2013.

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπάρχει περίπτωση ο κανονισμός να μην είναι δυνατόν να δημοσιευθεί έως την 1η Δεκεμβρίου 
2012 λόγω διοικητικών κωλυμάτων ή λόγω έλλειψης χρόνου. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να 
παραταθεί λίγο η προθεσμία.

Τροπολογία 43
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο, δημοσιεύει, με εκτελεστικές 
πράξεις χωρίς τη συνδρομή της 
επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 36,
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται 
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
και τα στοιχεία της δημοσίευσης των 
προδιαγραφών του προϊόντος που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.

Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο, δημοσιεύει, με εκτελεστικές 
πράξεις στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο 
που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 
1 στοιχείο δ) και τα στοιχεία της 
δημοσίευσης των προδιαγραφών του 
προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 14 
παράγραφος 5.

Or. es

Τροπολογία 44
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή 

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 
15 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, 
οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ή 
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο έχει έννομο συμφέρον και διαμένει ή 



AM\895227EL.doc 17/27 PE485.842v01-00

EL

είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση προστασίας ή σε 
τρίτη χώρα, μπορεί να υποβάλει ένσταση 
κατά της προτεινόμενης προστασίας, 
καταθέτοντας στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένη δήλωση σχετικά με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
υποβλήθηκε η αίτηση προστασίας ή σε 
τρίτη χώρα, μπορεί να υποβάλει ένσταση 
κατά της προτεινόμενης προστασίας, 
καταθέτοντας στην Επιτροπή δεόντως 
αιτιολογημένη δήλωση σχετικά με τις 
προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or. es

Τροπολογία 45
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή κατά την περάτωση της 
διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 16, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με εκτελεστικές πράξεις, είτε για την 
παροχή προστασίας στη γεωγραφική 
ένδειξη που πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και είναι 
συμβατή με την ενωσιακή νομοθεσία, είτε 
για την απόρριψη της αίτησης, εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
της η Επιτροπή κατά την περάτωση της 
διαδικασίας ένστασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 16, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, 
με εκτελεστικές πράξεις, είτε για την 
παροχή προστασίας στη γεωγραφική 
ένδειξη που πληροί τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο και είναι 
συμβατή με την ενωσιακή νομοθεσία, είτε 
για την απόρριψη της αίτησης, εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει την απόφασή της σε 
ειδική για το σκοπό αυτό σελίδα στην 
ιστοθέση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην ενημερώνεται το κοινό για μία απόφαση περί προστασίας.

Τροπολογία 46
Renate Sommer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 
ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, την 
καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές 
ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη 
στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο 
διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που 
αφορούν το συγκεκριμένο αμπελοοινικό 
προϊόν, καθώς και στη συσκευασία του 
προϊόντος δοχείου που μπορεί να οδηγήσει 
σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την 
καταγωγή του,

(γ) κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική 
ένδειξη όσον αφορά την προέλευση, την 
καταγωγή, τη σύνθεση, το ποσοστό οίνου 
και/ή αλκοόλης, τη μέθοδο παραγωγής ή 
τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, 
αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο 
περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε 
έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο 
αμπελοοινικό προϊόν, καθώς και στη 
συσκευασία του προϊόντος δοχείου που 
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη 
εντύπωση ως προς την καταγωγή του,

Or. de

Τροπολογία 47
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση 
συνεπάγεται μία ή περισσότερες 
τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο δ), τα άρθρα 14 έως 17 
εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, στην αίτηση 
τροποποίησης. Ωστόσο, εάν η 
προτεινόμενη τροποποίηση είναι ήσσονος 
σημασίας, η Επιτροπή αποφασίζει, με 
εκτελεστικές πράξεις, εάν θα εγκρίνει την 
αίτηση χωρίς να εφαρμοστεί η 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 2 και στο άρθρο 16, και στην 
περίπτωση έγκρισης, η Επιτροπή 
προβαίνει στη δημοσίευση των στοιχείων 
που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 3.

2. Εάν η προτεινόμενη τροποποίηση 
συνεπάγεται μία ή περισσότερες 
τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο δ), τα άρθρα 14 έως 17 
εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, στην αίτηση 
τροποποίησης.



AM\895227EL.doc 19/27 PE485.842v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει απόκλιση από τη συνήθη διαδικασία, κυρίως λόγω του γεγονότος 
ότι οι αιτήσεις προστασίας δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πολλές. Ακόμη και αν μια 
τροποποίηση κρίνεται ως «ήσσονος σημασίας», η Επιτροπή δεν πρέπει να απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση να «εξετάζει εάν οι αιτήσεις προστασίας πληρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο». Παρομοίως, τούτο δεν θα πρέπει να αποτελεί αιτία 
παραμέλησης της διαδικασίας ένστασης.

Τροπολογία 48
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υφιστάμενες προστατευόμενες
γεωγραφικές ονομασίες

Υφιστάμενες γεωγραφικές ενδείξεις

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος του άρθρου θα πρέπει να ευθυγραμμισμένος με τον τίτλο του κεφαλαίου στο οποίο 
υπάγεται.

Τροπολογία 49
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υφιστάμενες γεωγραφικές ονομασίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
τις οποίες τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 δεν υποβληθούν έως [2 
έτη μετά την έναρξη ισχύος], χάνουν την 
προστασία βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει, με 
εκτελεστικές πράξεις χωρίς τη συνδρομή 
της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 
36, τα σχετικά διοικητικά μέτρα για τη 

3. Οι υφιστάμενες γεωγραφικές ονομασίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για 
τις οποίες τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 δεν υποβληθούν έως [2 
έτη μετά την έναρξη ισχύος], χάνουν την 
προστασία βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή λαμβάνει, με 
εκτελεστικές πράξεις τα σχετικά 
διοικητικά μέτρα για τη διαγραφή των 
ονομασιών αυτών από το μητρώο που 
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διαγραφή των ονομασιών αυτών από το 
μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 22.

προβλέπεται στο άρθρο 22.

Or. es

Τροπολογία 50
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 26 δεν εφαρμόζεται για 
υφιστάμενες προστατευόμενες 
γεωγραφικές ονομασίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα κατάργησης των υφιστάμενων γεωγραφικών ενδείξεων δεν προβλεπόταν στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (κανονισμό που 
προηγήθηκε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006) ούτε εμφανίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία 51
Mario Pirillo
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, οι οποίες θα περιέχουν τα 
αναγκαία μέτρα σχετικά με τη 
γνωστοποίηση των επιχειρήσεων στις 
αρμόδιες αρχές.
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Or. it

Τροπολογία 52
Satu Hassi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων 
σχετικά με την παροχή προστασίας ή την 
απόρριψή της,

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην ενημερώνεται το κοινό για μία απόφαση περί προστασίας.

Τροπολογία 53
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις εκδιδόμενες χωρίς 
τη συνδρομή της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 36

Απαράδεκτο αίτησης ή αιτήματος

Or. es

Αιτιολόγηση

Διόρθωση για να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με μια τεχνική διόρθωση που έχει ήδη γίνει 
αποδεκτή στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η διόρθωση σε 
αυτό το σημείο ώστε να διασφαλίσει συνέπεια με την τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Τροπολογία 54
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες μια αίτηση ή 
ένα αίτημα που υποβάλλεται βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου κρίνεται απαράδεκτο, 
η Επιτροπή αποφασίζει να το απορρίψει ως 
απαράδεκτο, με εκτελεστικές πράξεις και 
χωρίς τη συνδρομή της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 36.

Στις περιπτώσεις στις οποίες μια αίτηση ή 
ένα αίτημα που υποβάλλεται βάσει του 
παρόντος κεφαλαίου κρίνεται απαράδεκτο, 
η Επιτροπή αποφασίζει να το απορρίψει ως 
απαράδεκτο με εκτελεστικές πράξεις.

Or. es

Τροπολογία 55
Cristian Silviu Buşoi
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον.

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στον 
παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ...*.
Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε 
τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου.
________________________

* OJ: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη ευθυγράμμισης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού με τις διατάξεις 
της ΚΟΑ. Ωστόσο, ο απλός περιορισμός της διάρκειας της εξουσιοδότησης σε πέντε έτη δεν 
εξασφαλίζει την αναγκαία ευελιξία. Προτείνεται, ως εκ τούτου, η διάρκεια της εξουσιοδότησης 
να ανέρχεται σε 5 έτη, διάστημα που θα παρατείνεται αυτόματα, εκτός εάν η νομοθετική αρχή 
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προβάλει αντιρρήσεις μετά την έκθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 56
Mario Pirillo
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Οινολογικές πρακτικές:
Οι οινολογικές πρακτικές που 
συνιστώνται και δημοσιεύονται από τον 
Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου 
μπορούν να εφαρμόζονται στα βασικά και 
τελικά προϊόντα που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να γίνεται ειδική αναφορά στα ψηφίσματα που ενέκρινε ο Διεθνής Οργανισμός 
Αμπέλου και Οίνου, όπως συμβαίνει ήδη στον κανονισμό 1234/2007.  

Τροπολογία 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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.

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.

Or. es
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Τροπολογία 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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.

Όταν το ποτό παράγεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από την Ισπανία ή την 
Πορτογαλία, η λέξη «Sangria» μπορεί να 
χρησιμοποιείται μαζί με την ονομασία 
πώλησης «αρωματισμένο ποτό με βάση 
τον 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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διατηρήσει το status quo σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991, σύμφωνα με τον οποίο προστατεύεται η λέξη «Sangria», η οποία 
προέρχεται από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι για όλα 
τα κράτη μέλη εκτός από την Ισπανία και την Πορτογαλία η λέξη «Sangria» δεν συνιστά 
ονομασία πώλησης αλλά προαιρετική ένδειξη ή όρο.

Τροπολογία 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

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.

Όταν το ποτό παράγεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από την Ισπανία ή την 
Πορτογαλία, η λέξη «Sangria» μπορεί να
χρησιμοποιείται μαζί με την ονομασία 
πώλησης «αρωματισμένο ποτό με βάση 
τον 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.
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Or. es

Τροπολογία 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διατηρήσει το status quo σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991, σύμφωνα με τον οποίο προστατεύεται η λέξη «Sangria», η οποία 
προέρχεται από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι για όλα 
τα κράτη μέλη εκτός από την Ισπανία και την Πορτογαλία η λέξη «Sangria» δεν συνιστά 
ονομασία πώλησης αλλά προαιρετική ένδειξη ή όρο.

Τροπολογία 61
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

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.

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 .

Or. es
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Τροπολογία 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

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.

Όταν το ποτό παράγεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από την Ισπανία, η λέξη 
«Clarea» μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί 
με την ονομασία πώλησης
«αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο», 
ή οποία πρέπει να συνοδεύεται από την 
ένδειξη «παράγεται στ. …» την οποία 
ακολουθεί το όνομα του κράτους μέλους 
παραγωγής ή μιας πιο περιορισμένης 
περιοχής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διατηρήσει το status quo σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να προστατεύεται η λέξη «Clarea». 
Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι για όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ισπανία η λέξη 
«Clarea» δεν συνιστά ονομασία πώλησης αλλά προαιρετική ένδειξη ή όρο.

Τροπολογία 63
Andres Perello Rodriguez
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

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.

Όταν το ποτό παράγεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από την Ισπανία, η λέξη 
«Clarea» μπορεί να χρησιμοποιείται μαζί 
με την ονομασία πώλησης «αρωματισμένο 
ποτό με βάση τον οίνο», ή οποία πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη «παράγεται 
στ. …» την οποία ακολουθεί το όνομα του 
κράτους μέλους παραγωγής ή μιας πιο 
περιορισμένης περιοχής.

Or. es
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Τροπολογία 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος B – παράγραφος 4 – εδάφιο 3

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 .

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διατηρήσει το status quo σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να προστατεύεται η λέξη «Clarea». 
Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι για όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ισπανία η λέξη 
«Clarea» δεν συνιστά ονομασία πώλησης αλλά προαιρετική ένδειξη ή όρο.


