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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης.
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία 
των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0530),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και τα άρθρα 43, παράγραφος 2, και 114 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0234/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υπεβλήθη, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
(αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας, 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Λουξεμβούργου, στην οποία υποστηρίζεται ότι το 
σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 20111,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια·

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) τα αρωματισμένα αμπελοοινικά 
προϊόντα, στην περίπτωση που πληρούν 
τους όρους που καθορίζονται από την 
οριζόντια ρύθμιση για τη βιολογική 
γεωργία, θα έπρεπε να έχουν τη 
δυνατότητα να αναφέρονται στο 
βιολογικό χαρακτήρα των 
χρησιμοποιούμενων προϊόντων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Με προοπτική τις προσεχείς εξελίξεις σε σχέση με τη ρύθμιση των οινολογικών πρακτικών των  
βιολογικών οίνων και προκειμένου να τεθούν ήδη οι βάσεις, κρίνεται σκόπιμο, μεταξύ άλλων 
και για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, να υπάρχει μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο 
σχετικά με τη βιολογική παραγωγή.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 β) είναι επίσης αναγκαίο, προκειμένου
ο καταναλωτής να μην προβαίνει σε
λανθασμένες επιλογές, να είναι δυνατή η
αναφορά στις ονομασίες των ποικιλιών
σταφυλιού προς οινοποίηση εάν οι 
χρησιμοποιούμενοι οίνοι τηρούν τους 
όρους που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου
2009 σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης
και τις προστατευόμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις, τις παραδοσιακές αναφορές, 
την επισήμανση και την παρουσίαση 
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ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων1

προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να 
χρησιμοποιούν την αναφορά αυτή·
_____________
1 ΕΕ L 193 της 24.7.2009, σ. 60.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απλουστεύσεις που καθιέρωσε η ΚΟΑ το 2008 που σε σχέση με την επισήμανση
προβλέπει τη δυνατότητα για τους οίνους της ΕΕ που δεν διαθέτουν γεωγραφική ένδειξη να 
αναφέρουν την ποικιλία του κλίματος, καθιερώνεται η δυνατότητα αυτή και για τα 
αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, σε πλαίσιο σεβασμού των όρων που ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009 σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές μνείες, την επισήμανση και την 
παρουσίαση ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – σημείο 1 – εισαγωγική φράση

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 τους όρους που 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.
Διακρίνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
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των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α ) στο οποίο είναι δυνατόν να έχουν 
προστεθεί αλκοόλη και/ή χρωστικές 
ουσίες και/ή να έχει υποστεί γλύκανση 
υπό τους όρους που ορίζονται στο 
παράρτημα I·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο 
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α ) στο οποίο είναι δυνατόν να έχουν 
προστεθεί χρωστικές ουσίες και/ή να έχει 
υποστεί γλύκανση υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παράρτημα I·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο 
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
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να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – σημείο 3 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) στο οποίο δεν έχει προστεθεί 
αλκοόλη, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στο Παράρτημα ΙΙ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο 
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 7

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στο οποίο είναι δυνατόν να έχουν 
προστεθεί χρωστικές ουσίες και/ή να έχει 
υποστεί γλύκανση υπό τους όρους που 
ορίζονται στο παράρτημα I·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο 
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
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να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 2 – σημείο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

d) στο οποίο δεν έχει προστεθεί αλκοόλη, δ) δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 
προσθήκης αλκοόλης, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά στο 
Παράρτημα ΙΙ·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επεξεργασία των
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (αρωματισμός, ενδεχόμενη προσθήκη αλκοόλης, 
γλύκανση και χρωματισμός), με σκοπό να ευθυγραμμιστεί το σύνολο των ορισμών στο 
περιεχόμενο αντιστοίχως του παραρτήματος Ι και του παραρτήματος ΙΙ. Είναι τέλος σημαντικό
να διευκρινιστεί ότι η προσθήκη αλκοόλης, προαιρετική για τους αρωματισμένους οίνους, δεν 
προβλέπεται αντίθετα για τις άλλες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ειδικά προϊόντα ο ορισμός 
των οποίων παρατίθεται εκτάκτως στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 9

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 μόνον 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.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα μεταξύ του κειμένου και των
παραρτημάτων, θεωρείται αναγκαίο να επαναληφθεί μια αρχή αποκλειστικότητας σύμφωνα με 
την οποία είναι δυνατό στην Ένωση να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι ονομασίες βάσει του 
παραρτήματος ΙΙ. Η διευκρίνιση αυτή επιτρέπει εξάλλου να εξασφαλίζεται ότι οι γενικές 
ονομασίες δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ως ονομασίες πώλησης, διασφαλίζοντας έτσι 
τη δέουσα ενημέρωση του καταναλωτή.

Τροπολογία 10

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 εάν προβλέπεται διαφορετικά 
στο Παράρτημα ΙΙ,  τα αρωματισμένα 
αμπελοοινικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
περισσότερων από μίας ονομασιών 
πώλησης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο 
μία αντίστοιχη ονομασία πώλησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα μεταξύ του κειμένου και των
παραρτημάτων, θεωρείται αναγκαίο να επαναληφθεί η ήδη προβλεπόμενη δυνατότητα να
εφαρμόζονται ιδιαίτερες διατάξεις, όπως η χρήση περισσοτέρων ονομασιών πώλησης για το 
ίδιο προϊόν, σε ορισμένα παραδοσιαιά προϊόντα. Στο παράρτημα ΙΙ επί παραδείγματι, 
προβλέπεται για τη Sangria και την Clarea ότι η ονομασία "Sangria / Clarea" μπορεί να
υποκαταστήσει την ονομασία "αρωματισμένο ποτό με βάση τον οίνο" μόνο στις περιπτώσεις
όπου το ποτό έχει επεξεργαστεί στην Ισπανία ή την Πορτογαλία (για τη Sangria) και στην 
Ισπανία (για την Clarea).
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η παραγωγή βιολογικών
αρωματισμένων προϊόντων είναι δυνατή
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 
σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και 
την επισήμανση των βιολογικών 
προϊόντων1·
____________
1 ΕΕ L 189 της 20.07.07, σ. 1. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Με προοπτική τις προσεχείς εξελίξεις σε σχέση με τη ρύθμιση των οινολογικών πρακτικών των
βιολογικών οίνων και προκειμένου να τεθούν ήδη οι βάσεις, θεωρείται σκόπιμο, μεταξύ άλλων, 
και για τα αρωματισμένα ποτά, να προβλεφθεί μια αναφορά στο νομικό πλαίσιο σε σχέση με τη 
βιολογική παραγωγή.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 β. Για τα αρωματισμένα προϊόντα, είναι
δυνατόν να αναφέρεται η ονομασία ή οι 
ονομασίες των ποικιλιών σταφυλιού για 
οινοποίηση που χρησιμοποιούνται στην 
περίπτωση που οι χρησιμοποιούμενοι 
οίνοι:
a) πληρούν τους όρους που ορίζονται στο
άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
607/2009 και
β) είναι τα αμπελοοινικά προϊόντα που
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
αρωματισμένων αυτών οινικών 
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προϊόντων, με εξαίρεση τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για τη γλύκανση 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα I.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις απλουστεύσεις που εισήγαγε η ΚΟΑ το 2008 που σε σχέση με την επισήμανση
προβλέπει τη δυνατότητα για τους οίνους της ΕΕ που δεν διαθέτουν γεωγραφική ένδειξη να 
αναφέρουν την ποικιλία του κλίματος, καθιερώνεται η δυνατότητα αυτή και για τα 
αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, σε πλαίσιο σεβασμού των όρων που ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009 σχετικά με τους τρόπους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές μνείες, την επισήμανση και την 
παρουσίαση ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων.

Τροπολογία 13

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 εξουσία έγκρισης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων βάσει των 
άρθρων 9 και 29 ανατίθεται στην 
Επιτροπη για περίοδο 5 ετών από …*.

________________
* ΕΕ: Εισάγετε την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ΚΟΑ οίνου, προτείνεται ο 
περιορισμός της εξουσίας ανάθεσης στην Επιτροπή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.



PE480.816v01-00 14/19 PR\891111EL.doc

EL

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Α – σημείο 4 – τρίτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για τη γλύκανση του οποίου 
χρησιμοποιούνται μόνο 
καραμελοποιημένη ζάχαρη, σακχαρόζη, 
γλεύκος σταφυλιών, ανακαθαρισμένο 
συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών και 
συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλιών.

– που είναι δυνατόν να έχει υποστεί 
γλύκανση σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις από το 1991 μέχρι σήμερα στον τομέα των
τεχνικών και των πρακτικών γλύκανσης. Η πρόταση κανονισμού λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες
εξελίξεις που συνδέονται με την κανονιστική και τεχνική εξέλιξη στον τομέα στόχος δε της 
διευκρίνισης είναι η εναρμόνιση απλώς του περιεχομένου της ονομασίας πώλησης με όσα ήδη 
διευκρινίζονται στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Α – σημείο 6 – τρίτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– του οποίου η περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα, εκφραζόμενη σε 
ιμβερτοποιημένα σάκχαρα, είναι ανώτερη 
από 200 γραμμάρια ανά λίτρο και η 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε κρόκο αυγού 
είναι 10 γραμμάρια ανά λίτρο του τελικού 
προϊόντος.

– του οποίου η περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα, εκφραζόμενη σε 
ιμβερτοποιημένα σάκχαρα, είναι ανώτερη 
από 200 γραμμάρια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση στο κείμενο προσαρμόζει τον ορισμό στην έλλειψη μιας κατάλληλης μεθόδου 
ανάλυσης για τη μέτρηση της χοληστερόλης, εν αναμονή παρεμβάσεων για τον προσδιορισμό 
μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – Μέρος Α – σημείο 6 – παύλα 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– για την παρασκευή του οποίου η 
ελάχιστη ποσότητα κρόκου αυγού στο 
μείγμα ανέρχεται σε 10 gr/lt.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση στο κείμενο προσαρμόζει τον ορισμό στην έλλειψη μιας κατάλληλης μεθόδου 
ανάλυσης για τη μέτρηση της χοληστερόλης, εν αναμονή παρεμβάσεων για τον προσδιορισμό 
μιας συγκεκριμένης μεθόδου ανάλυσης.



PE480.816v01-00 16/19 PR\891111EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τους
καταναλωτές, τους παραγωγούς και γενικά για τον τομέα της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αποτελούν σημαντική ποσόστωση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού κλάδου και
εμφανίζονται ως μια εξαιρετικά σημαντική αγορά από ποιοτικής και ποσοτικής πλευράς, 
τόσο σε εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 90 % της
παγκόσμιας παραγωγής αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων (3 περίπου εκατομμύρια 
εκτόλιτρα ετησίως), με παραδοσιακές παραγωγές ριζωμένες σε πολλά κράτη μέλη, ιδίως στο 
κέντρο και το νότο αλλά και στο βορρά και την αναγολή της ηπείρου.

Πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Η πρόταση κανονισμού εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο από το οποίο δεν
είναι δυνατό να παραλειφθεί μια βασική πτυχή και συγκεκριμένα η μεταρρύθμιση της
πολιτικής του αμπελοοινικού τομέα. Στο πλαίσιο της διαδικασίας απλούστευσης της Κοινής
Πολιτικής Γεωργίας και παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις και την έγκριση του
κανονισμού για την ενιαία ΚΟΑ (κανονισμός αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου), που
αντικατέστησε τις 21 προϋπάρχουσες κοινές οργανώσεις αγοράς για τους διάφορους
γεωργικούς τομείς και που πρόβλεψε κοινούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των 
γεωργικών αγορών, την εμπορία των γεωργικών προϊόντων καθώς και τις εξαγωγές και τις 
εισαγωγές της ΕΕ, το Συμβούλιο διαπραγματεύθηκε μια μεταρρύθμιση της πολιτικής του 
αμπελοοινικού τομέα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008), που έχει σήμερα ενσωματωθεί 
πλήρως στον κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς.

Η μεταρρύθμιση του 2008 αναδιοργανώνει τον τρόπο διαχείρισης της οινικής αγοράς της ΕΕ. 
Στόχο έχει να επιτρέψει την ταχεία αναδιάρθρωση του τομέα με τη σταδιακή κατάργηση των
ανεπαρκών και δαπανηρών μέτρων παρέμβασης και έναν επαναπροσδιορισμό των δαπανών 
προκειμένου να ικανοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο η ζήτηση των καταναλωτών και να 
καταστεί ο ευρωπαϊκός οίνος περισσότερο ανταγωνιστικός.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής :

Η Επιτροπή πρόταση κανονισμού της Επιτροπής έχει ως στόχο την επικαιροποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 που καθορίζει τους γενικούς κανόνες σχετικά με τον
προσδιορισμό, τον προορισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών 
προϊόντων. 

Βασιζόμενη στα άρθρα 43, παράγραφος 2 και 114 της ΣΛΕΕ, η πρόταση κανονισμού
καθορίζει τους κανόνες που αφορούν τον ορισμό, το χαρακτηρισμό, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα προϊόντα αυτά και 
εφαρμόζεται στο σύνολο των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων που διοχετεύονται 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε αυτά παράγονται στα κράτη μέλη είτε σε τρίτες 
χώρες, όπως επίσης και σε όλα τα προϊόντα της Ένωσης προς εξαγωγή.

Οι κύριοι στόχοι της πρότασης είναι η βελτίωση του τρόπου εφαρμογής και της σαφήνειας
της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα και η καθιέρωση
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μιας σαφώς προσδιορισμένης πολιτικής ποιότητας για τα προϊόντα αυτά. Ορισμένες
ονομασίες πώλησης θα επικαιροποιηθούν υπό το πρίσμα της δυνατότητας να αυξηθεί το 
επίπεδο οίνου αντί της άμεσης προσθήκης αλκοόλης, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 
καταναλωτής θα ενημερώνεται κατά τον δέοντα τρόπο και οι χρησιμοποιούμενοι ορισμοί θα 
προσαρμόζονται στην εξέλιξη της τεχνικής. Οι ισχύοντες κανόνες για τις γεωγραφικές
ενδείξεις θα ευθυγραμμιστούν με τη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS) στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 

Ένας άλλος στόχος είναι η ευθυγράμμιση με τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι στόχοι, οι αρχές και τα λοιπά ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τον
ορισμό, το χαρακτηρισμό, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων προσδιορίζονται από
το νομοθέτη ενώ η Επιτροπή θα έπρεπε να είναι σε θέση να εγκρίνει, με κατ' εξουσιοδότηση
πράξεις (άρθρο 290 ΣΛΕΕ), τις διαδικασίες παραγωγής, τις μεθόδους ανάλυσης, τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις των ορισμών, τις απαιτήσεις, τους περιορισμούς, τις ονομασίες 
πώλησης και τις περιγραφές, τους αναγκαίους κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις. 
Εξάλλου, ο νομοθέτης θα έπρεπε να διασφαλίζει στην Επιτροπή την εξουσία να εγκρίνει
εκτελεστικές πράξεις (άρθρο 291, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ), ιδίως σε σχέση με την ενιαία 
εφαρμογή των κανόνων για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα σχετικά με τις 
γεωγραφικές ενδείξεις, τους διοικητικούς και φυσικούς ελέγχους και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. 

Η πρόταση δεν μεταβάλλει το πλαίσιο εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων για τον τομέα
αλλά ανταποκρίνεται σε μια προσαρμογή στις υποχρεώσεις που ήδη έχει αναλάβει η Ένωση. 

Θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής δέχεται ευνοϊκά τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, 
υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τους στόχους απλούστευσης και βελτίωσης.

Η πρόταση κανονισμού απλουστεύει και επικαιροποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 
που μέχρι σήμερα ρυθμίζει τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα και που, υπό το πρίσμα
της τεχνολογικής καινοτομίας και των πάντοτε νέων προσδοκιών των καταναλωτών, 
καταργείται και αντικαθίσταται με ένα νέο κείμενο. Ο εισηγητής δέχεται ως εκ τούτου
ευνοϊκά μια τέτοια παρέμβαση της Επιτροπής με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός συνόλου
διατάξεων που μέχρι σήμερα εξασφάλισε την καλή λειτουργία της αγοράς των προϊόντων 
αυτών αλλά πρέπει να προσαρμοστεί στη σχετική ρυθμιστική εξέλιξη.

Ο εισηγητής συμμερίζεται τη γενική προσέγγιση με την οποία, στο πλαίσιο του κειμένου, 
υπάρχει παρέμβαση προκειμένου να εναρμονισθεί ο υπό εξέταση κανονισμός με την 
κανονιστική εξέλιξη σχετικά με την πολιτική ποιότητας στον αμπελοοινικό τομέα, να 
προσαρμοστεί στους κανόνες του ΠΟΕ και να καταστεί συμβατός με τη Συνθήκη 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση κανονισμού, στο βαθμό που ασχολείται μεταξύ άλλων και με τα μέτρα σχετικά με
το χαρακτηρισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αρωματισμένων αμπελοοινικών 
προϊόντων, συμμορφούται με τους νέους κανόνες σε σχέση με τις διατροφικές πληροφορίες 
προς τους καταναλωτές (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011). Δεδομένου ότι η πρόταση
κανονισμού εντάσσεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που ήδη ρυθμίζεται από τους κανόνες
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αυτούς, ο εισηγητής επέλεξε ως γενική προσέγγιση να συμφωνήσει με την εναρμόνιση στον 
κανονισμό για τις διατροφικές πληροφορίες στους καταναλωτές.

Από τις αξιολογήσεις αυτές διαπνέονται ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με τις απλουστεύσεις που εισήχθησαν μετά την ΚΟΑ του 2008 επί παραδείγματι, 
που όσον αφορά την επισήμανση προβλέπει τη δυνατότητα για τους οίνους της ΕΕ οι οποίοι 
δεν διαθέτουν γεωγραφική ένδειξη να αναφέρεται η ποικιλία του κλίματος, ο εισηγητής ζητεί 
να προβλέπεται η δυνατότητα αυτή και για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα, σε 
πλαίσιο σεβασμού των όρων που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 607/2009. 

Εξάλλου, ο εισηγητής θεώρησε αναγκαία την προσθήκη στο κείμενο μιας σαφούς αναφοράς
στη δυνατότητα να μπορούν τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα να αναφέρονται στο
βιολογικό χαρακτήρα των χρησιμοποιούμενων προϊόντων. Σύμφωνα με τον εισηγητή, μια
τέτοια τροπολογία εντάσσεται πράγματι θετικά στο πλαίσιο της μελλοντικής ρύθμισης των 
οινολογικών πρακτικών των βιολογικών οίνων.

Ο εισηγητής εξάλλου πεπεισμένος για τη σκοπιμότητα να ευθυγραμμιστεί το βασικό κείμενο 
στα περιεχόμενα αντιστοίχως του παραρτήματος Ι - τεχνικοί ορισμοί απαιτήσεις και  
περιορισμοί - και του παραρτήματος ΙΙ - ορισμοί πώλησης και περιγραφές των 
αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων - εισάγει μια σειρά τεχνικών τροποποιήσεων. 
Κρίθηκε για το σκοπό αυτό σκόπιμο να εισαχθούν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
επεξεργασία των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων: ο αρωματισμός, η ενδεχόμενη 
προσθήκη αλκοόλης, η γλύκανση και ο χρωματισμός· ενώ όσον αφορά τις ονομασίες 
πώλησης, θεωρήθηκε σημαντικό να επαναληφθεί η αρχή της αποκλειστικότητας για την 
οποία στην ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ονομασίες βάσει παραρτήματος ΙΙ. Η
διευκρίνιση αυτή επιτρέπει πράγματι να εξασφαλίζεται ότι οι γενικές ονομασίες δεν θα
μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ονομασίες πώλησης, διασφαλίζοντας έτσι τη δέουσα 
ενημέρωση του καταναλωτή. Πάντοτε προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα, 
εισήχθη στη συνέχεια μια αναφορά στη δυνατότητα να εφαρμόζονται ιδιαίτερες διατάξεις 
όπως η χρήση περισσοτέρων ονομασιών πώλησης για το ίδιο προϊόν, σε ορισμένα 
παραδοσιακά προϊόντα.

Σύμφωνα με τις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις σχετικά, κρίθηκε επίσης αναγκαία η
παρέμβαση στα παραρτήματα. Συγκεκριμένα, διευρύνοντας, σύμφωνα με την εξέλιξη των
τεχνικών και των πρακτικών γλύκανσης που κατεγράφησαν από το 1991, τον κατάλογο των 
πρακτικών γλύκανσης που προβλέπονται για το βερμούτ – ευθυγραμμίζοντάς τις με όσα 
ιδιαίτερα διευκρινίζονται στο παράρτημα Ι – και παρεμβαίνοντας στον ορισμό του 
αρωματισμένου οίνου με αυγό, που τροποποιήθηκε στην προσπάθεια να προσαρμοστεί στην 
έλλειψη ειδικής μεθόδου ανάλυσης για τη μέτρηση της χοληστερόλης.

Ανταποκρινόμενο σε έναν από τους βασικούς στόχους της πρότασης, δηλαδή να
προσαρμοστεί ο κανονισμός στις διατάξεις της ΣΛΕΕ, το κείμενο προβλέπει εξάλλου μια 
σειρά επισημάνσεων στις εξουσίες ανάθεσης που αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
εισηγητής, έστω κι αν συμμερίζεται την προσέγγιση προσαρμογής στην οποία βασίζεται η
πρόταση, παρενέβη στο κείμενο με σκοπό να ζητήσει να περιορίζεται σε κάθε περίπτωση η 
εξουσία αυτή σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παραμένει ανοιχτός ο προβληματισμός
για την ενδεχόμενη δυνατότητα οι εξουσίες αυτές να προκύψουν πιο εμπεριστατωμένες, 
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προβλέποντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ευρωπαϊκών αντιπροσωπειών κατά την έγκριση 
των πράξεων.

Πρέπει τέλος να αναφερθεί το κεφάλαιο για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Όπως ήδη
διευκρινίστηκε, εμπίπτει στους στόχους της πρότασης ο προσδιορισμός των βασικών
κριτηρίων για την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων. Η πρόταση πράγματι, σύμφωνα
με το καθεστώς που ήδη προβλέπεται για τα προϊόντα του οινικού τομέα προβλέπει
συγκεκριμένους κανόνες για τα αρωματισμένα προϊόντα από τη στιγμή που τα προϊόντα αυτά 
δεν εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής του κανονισμού για τα καθεστώτα ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων, της ενιαίας ΚΟΑ και του κανονισμού για τα οινοπνευματώδη ποτά. Ο
εισηγητής συμμερίζεται την πρόθεση και τους στόχους της Επιτροπής υποστηρίζοντας τη 
νομική ανάγκη να παρασχεθεί και για τα μεταποιημένα προϊόντα ένα συμπληρωματικό και 
πλήρες πλαίσιο σε σχέση με τις γεωγραφικές ενδείξεις.


