
EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Έγγραφο συνόδου

cor02

12.4.2021

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη 
χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων 
τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση 
της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με 

αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008
(ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 1)

(θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Μαρτίου 
2019 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού

P8_TA(2019)0178)
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 241 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
διορθώνεται ως εξής ο ως άνω κανονισμός:

1. Στη σελίδα 29, άρθρο 50 παράγραφος 1

αντί:

«1. Τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αλλά 

τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και 

παράγονταν πριν από τις 25 Μαΐου 2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην 

αγορά μέχρις εξάντλησης των αποθεμάτων.»,

διάβαζε:

«1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 

τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού αλλά πληρούν τις 

απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και παράγονταν πριν από τις 25 
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Μαΐου 2021 μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρις εξάντλησης 

των αποθεμάτων.».

2. Στη σελίδα 45, παράρτημα Ι κατηγορία 34 στοιχείο δ)

αντί:

«δ) Από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν εξαιρούνται τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα.»,

διάβαζε:

«δ) Από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν εξαιρούνται το γάλα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα.».

3. Στη σελίδα 46, παράρτημα Ι κατηγορία 39 στοιχείο δ)

αντί:

«δ) Για την παραγωγή του λικέρ αυγών ή advocaat ή avocat ή advokat, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται γαλακτοκομικά προϊόντα.»,

διάβαζε:

«δ) Για την παραγωγή του λικέρ αυγών ή advocaat ή avocat ή advokat, επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.».
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4. Στη σελίδα 46, παράρτημα Ι κατηγορία 40 στοιχείο δ)

αντί:

«δ) Για την παραγωγή του λικέρ με αυγά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 

γαλακτοκομικά προϊόντα.»,

διάβαζε:

«δ) Για την παραγωγή του λικέρ με αυγά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται γάλα και 

γαλακτοκομικά προϊόντα.».


