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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει στην αναθεώρηση και συγκέντρωση των ισχυουσών δια
τάξεων για τα αλκοολούχα ποτά, στη βελτίωση της ευκρίνειας του κειμένου, καθώς και στην
προσαρμογή του στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στους κανόνες του ΠΟΕ.

Η πρόταση καθιερώνει τρεις κατηγορίες για τους διάφορους τύπους αλκοολούχων ποτών, αν
άλογα με τις πρώτες ύλες στις οποίες βασίζεται κάθε τύπος αλκοολούχου ποτού και με τις αρ
ωματικές ουσίες που προστίθενται. Ωστόσο, οι προτεινόμενες κατηγορίες δημιουργούν προβ
λήματα, και τούτο διότι μπορεί να προκύψει σύγχυση από το γεγονός ότι ορισμένοι τύποι αλ
κοολούχων ποτών μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες της μίας κατηγορίες. Μια λογική
και κατάλληλη εναλλακτική λύση έναντι της προτεινόμενης κατηγοριοποίησης θα ήταν να επ
ισημαίνονται όλα τα αλκοολούχα ποτά βάσει ενός καταλόγου συστατικών που θα είναι ανάλ
ογος με τον κατάλογο συστατικών που ισχύει για τα τρόφιμα σύμφωνα με την οδηγία για την
επισήμανση.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει την αλλαγή της διαδικασίας που ισχύει για τις μελλοντικές τ
ροποποιήσεις της νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, έτσι ώστε στο μέλλον τα παραρτήματα το
υ κανονισμού να μπορούν να τροποποιούνται με τη διαδικασία της επιτροπής διαχείρισης.

Ο τομέας των αλκοολούχων ποτών δεν καλύπτεται από τον κανονισμό για την προστασία τω
ν γεωγραφικών ενδείξεων (κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 της 14ης Ιουλί
ου 1992).  Έτσι, η πρόταση της Επιτροπής περιέχει αυτόνομες διατάξεις ως προς τον καθορι
σμό, την προστασία και την καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων. Με την πρόταση αυτή, 
οι εν λόγω γεωγραφικές ενδείξεις προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα.

Είναι θετική τόσο η ενημέρωση και τροποποίηση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων β
άσει του ΠΟΕ, όσο και η πιο απλοποιημένη και διαφανής διαδικασία που προτείνεται για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I και III. Καθήκον της επιτροπής κανονισμού για τα αλκοο
λούχα ποτά είναι η προσαρμογή και ενημέρωση της νομοθεσίας, γι' αυτό ο εισηγητής εκτιμά
ότι η εφαρμογή της διαδικασίας της κανονιστικής επιτροπής είναι η πιο κατάλληλη.

Οι ισχύουσες διατάξεις δεν περιλαμβάνουν καμία ειδική απαίτηση ως προς τις πρώτες ύλες γι
α την παρασκευή της βότκας, η οποία μπορεί να παρασκευάζεται από αιθυλική αλκοόλη. Η π
ρόταση της Επιτροπής διατηρεί αυτό τον ορισμό και προτείνει ως νέο στοιχείο την αναφορά
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών στην ετικέτα του προϊόντος.

Εδώ και πολύν καιρό εκφράζεται η επιθυμία να διατυπωθεί ένας ακριβέστερος ορισμός για τ
η βότκα, η οποία παραδοσιακά παρασκευάζεται με βάση το σιτάρι και/ή τις πατάτες. Τούτο α
νταποκρίνεται στις ειδικές απαιτήσεις περί πρώτων υλών που ισχύουν για μια μακρά σειρά ά
λλων τύπων αλκοολούχων ποτών, όπως το ρούμι, το ουίσκι, κ.λπ. Αντί να προτείνεται απλώς
και μόνο ένας κατάλογος συστατικών για τη βότκα, σκοπιμότερο θα ήταν να εισαχθούν οριζ
όντιοι κανόνες για την επισήμανση όλων των τύπων αλκοολούχων ποτών, έτσι ώστε οι κατα
ναλωτές να διαθέτουν σαφή και ακριβή ενημέρωση για τα χρησιμοποιούμενα συστατικά.
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1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση τ
ης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, κ
αι ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση τ
ης Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, κ
αι ιδίως τα άρθρα 37 και 95,

Αιτιολόγηση

Τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν σημαντικό γεωργικό προϊόν στην Κοινότητα, γι' αυτό και στη ν
ομική βάση θα πρέπει να συμπεριληφθεί το άρθρο 37.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

(1α) Τα αλκοολούχα ποτά αποτελούν σημα
ντική διέξοδο για την κοινοτική γεωργία η
οποία οφείλεται, κατά μέγα μέρος, στην κα
λή φήμη που αυτά τα προϊόντα απέκτησαν
μέσα στην Κοινότητα και στην παγκόσμια
αγορά. Αυτή η φήμη είναι συνδεδεμένη με
το ποιοτικό επίπεδο των παραδοσιακών πρ
οϊόντων και θα πρέπει, επομένως, για να δι
ατηρηθεί αυτή η διέξοδος, να προστατευθο
ύν τα χαρακτηριστικά αυτά για τα εν λόγω
προϊόντα.

Αιτιολόγηση
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Η φήμη και η παράδοση, εφόσον αποτελούν στοιχεία της ποιότητας, είναι αναγκαίο να προστατ
ευθούν, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη στροφή της ΚΑΠ προς την αγορά και την αυξανόμενη
παγκοσμιοποίηση, που υπαγορεύουν την αξιοποίηση κάθε δυνατής διεξόδου στη γεωργική παρα
γωγή.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Για να υιοθετηθεί μια πιο συστηματική
προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα α
λκοολούχα ποτά, τα τελευταία πρέπει να τα
ξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες με σαφώς
καθορισμένα κριτήρια παραγωγής και επισ
ήμανσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η κατηγοριοποίηση δεν είναι ούτε λογική ούτε χρήσιμη, και απλώς δημιουργεί σύγχυση, καθώς
ο όρος αλκοολούχο ποτό εμφανίζεται και στις τρεις κατηγορίες.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Ειδικότερα, η αιθυλική αλκοόλη που χρη
σιμοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχω
ν ποτών πρέπει να είναι αποκλειστικά γεωργ
ικής προέλευσης, ώστε να ικανοποιούνται οι
προσδοκίες των καταναλωτών και να τηρού
νται οι παραδοσιακές πρακτικές. Αυτό θα εξ
ασφαλίσει επίσης εμπορικές προοπτικές για
βασικά γεωργικά προϊόντα.

(5) Ειδικότερα, θα πρέπει να υπογραμμισθε
ί ότι η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείτ
αι για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών θ
α εξακολουθήσει να είναι αποκλειστικά γεω
ργικής προέλευσης, ώστε να ικανοποιούνται
οι προσδοκίες των καταναλωτών και να τηρ
ούνται οι παραδοσιακές πρακτικές. Αυτό θα
εξασφαλίσει επίσης εμπορικές προοπτικές γι
α βασικά γεωργικά προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, επί του παρόντος, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, δεν είναι δυ
νατή η χρησιμοποίηση άλλης αιθυλικής αλκοόλης πέραν της γεωργικής.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7
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(7) Για να είναι δυνατόν να προσφέρει ο κλ
άδος των αλκοολούχων ποτών υψηλή ποιότ
ητα και ποικιλία προϊόντων, πρέπει να μπο
ρούν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν κανόνες
αυστηρότερους ή συμπληρωματικούς εκείν
ων που επιβάλλει ο παρών κανονισμός για
την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσ
ίαση και, ιδίως, την επισήμανση των αλκο
ολούχων ποτών που παράγονται στην επικρ
άτειά τους.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτό το σημείο της πρότασης της Επιτροπής έρχεται σε αντίθεση με το στόχο του κανονισμού γι
α εναρμόνιση των διατάξεων στα κράτη μέλη και, επιπλέον, ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του
ανταγωνισμού.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η μετάβαση από τους κανόνες του καν
ονισμού (EΟΚ) αριθ. 1576/89 σε εκείνους π
ου επιβάλλει ο παρών κανονισμός ενδέχεται
να δημιουργήσει δυσκολίες, οι οποίες δεν α
ντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμ
ό. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί η θέσπιση
των αναγκαίων μεταβατικών μέτρων από τη
ν Επιτροπή. Επιπλέον, πρέπει να εξουσιοδο
τηθεί η Επιτροπή να επιλύει τα πρακτικά π
ροβλήματα που ανακύπτουν ειδικά στον κλ
άδο των αλκοολούχων ποτών.

(13) Η μετάβαση από τους κανόνες του καν
ονισμού (EΟΚ) αριθ. 1576/89 σε εκείνους π
ου επιβάλλει ο παρών κανονισμός ενδέχεται
να δημιουργήσει δυσκολίες, οι οποίες δεν α
ντιμετωπίζονται από τον παρόντα κανονισμ
ό. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί η θέσπιση
των αναγκαίων μεταβατικών μέτρων από τη
ν Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή παραχωρεί στον εαυτό της μια απεριόριστη εξουσία για την επίλυση αυτών που απ
οκαλεί "πρακτικά προβλήματα". Η πρόταση δεν οριοθετεί καθόλου το πεδίο αρμοδιότητας της
κοινοτικής εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφεί η πρόταση αυτή.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ)
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γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% vol. 
και μέγιστο 80% vol.,

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% vol. 
και μέγιστο κάτω του 96% vol., εκτός των
παρεκκλίσεων από τις τιμές αυτές, οι οποίε
ς αναφέρονται στα παραρτήματα του παρό
ντος κανονισμού, ιδίως της παρέκκλισης τ
ου σημείου 41 του Παραρτήματος ΙΙ,

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις τιμές αυτές, όπως στην περίπτωση του λικέ
ρ με αυγά ή κρόκους αυγών.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, εδάφιο 1, στοιχείο δ) i), 2η παύλα

- διαβροχή φυτικών ουσιών ή/και - διαβροχή φυτικών ουσιών σε αιθυλική αλκ
οόλη γεωργικής προέλευσης και/ή αποστάγ
ματα γεωργικής προέλευσης και/ή αλκοολο
ύχα ποτά υπό την έννοια του παρόντος καν
ονισμού, ή/και

Αιτιολόγηση

"Διαβροχή" είναι η διεργασία που ακολουθείται για το μαλάκωμα μέσω της εμβάπτισης σε ένα
υγρό, όμως, αν το υγρό αυτό δεν διευκρινίζεται στη διάταξη, η ίδια η φράση δεν αποτελεί έναν
κατάλληλο ή λογικό ορισμό για το "αλκοολούχο ποτό". (Το άρθρο 1.2 του κανονισμού 1576/89 
επιτυγχάνει παρόμοιο αποτέλεσμα συνδυάζοντας τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη 2η και
την 3η παύλα της πρότασης.)

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, εδάφιο 1

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται γι
α την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών
και όλων των συστατικών τους είναι αποκλε
ιστικά γεωργικής προέλευσης.

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται γι
α την παρασκευή των αλκοολούχων ποτών
και όλων των συστατικών τους λαμβάνεται
αποκλειστικά από τα γεωργικά προϊόντα πο
υ απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 της Συ
νθήκης.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός μόνον στην αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης δεν είναι επαρκής. Είναι α
ναγκαίος ένας πιο ακριβής περιορισμός, ώστε να αποφευχθεί π.χ. η χρήση αλκοόλης μπίρας.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, εδάφιο 2
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Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται γι
α την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλώ
ν, αρτυμάτων και κάθε άλλου επιτρεπόμενο
υ πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στ
ην παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, είν
αι αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευση
ς.

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται γι
α την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών υλώ
ν, αρτυμάτων και κάθε άλλου επιτρεπόμενο
υ πρόσθετου, τα οποία χρησιμοποιούνται στ
ην παρασκευή των αλκοολούχων ποτών, είν
αι αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται από τ
α γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται σ
το Παράρτημα 1 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός μόνον στην αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης δεν είναι επαρκής. Είναι α
ναγκαίος ένας πιο ακριβής περιορισμός, ώστε να αποφευχθεί π.χ. η χρήση αλκοόλης μπίρας.

Τροπολογία 11
Άρθρο 2, εδάφιο 3

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών διατά
ξεων του παραρτήματος II του παρόντος κα
νονισμού που αφορούν συγκεκριμένα προϊό
ντα, η αιθυλική αλκοόλη έχει ληφθεί από γε
ωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα I της Συνθήκης.

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών διατά
ξεων του παραρτήματος II του παρόντος κα
νονισμού που αφορούν συγκεκριμένα προϊό
ντα, η αιθυλική αλκοόλη είναι γεωργικής π
ροέλευσης βάσει των κριτηρίων που περιλα
μβάνονται στο παράρτημα I, σημείο 3, του
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, απαιτείται η αναφορά στο Παράρτημα Ι.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3

Κατηγορίες αλκοολούχων ποτών διαγράφεται
Τα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται ως εξή
ς:

α) «αποστάγματα»: τα προϊόντα της κατηγ
ορίας A του παραρτήματος II·
β) «ειδικά αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα
της κατηγορίας Β του παραρτήματος II·

γ) «άλλα αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα τ
ης κατηγορίας Γ του παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Η κατηγοριοποίηση δεν είναι ούτε λογική ούτε χρήσιμη, και απλώς δημιουργεί σύγχυση, καθώς
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ο όρος αλκοολούχο ποτό εμφανίζεται και στις τρεις κατηγορίες.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4

Γενικοί κανόνες για τις κατηγορίες αλκοολ
ούχων ποτών

διαγράφεται

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της κατ
ηγορίας A του παραρτήματος II, τα «αποσ
τάγματα»:
α) παρασκευάζονται αποκλειστικά με αλκο
ολική ζύμωση και απόσταξη από πρώτες ύ
λες που ανταποκρίνονται στους ορισμούς τ
ου παραρτήματος II·
β) δεν περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοό
λη γεωργικής προέλευσης ούτε προϊόντα α
πόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

γ) δεν περιέχουν άλλα αρτύματα εκτός από
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικ
ά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο ά
ρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεί
ο (i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/EΟ
Κ·
δ) έχουν υποστεί γλύκανση με σκοπό μόνο
την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού π
ροϊόντος, σύμφωνα με τους τεχνικούς ορισ
μούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του παρα
ρτήματος I του παρόντος κανονισμού και λ
αμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων νομοθ
ετικών διατάξεων των κρατών μελών.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της κατ
ηγορίας Β του παραρτήματος II, τα «ειδικ
ά αλκοολούχα ποτά» είναι δυνατόν:

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε γεωργ
ικό προϊόν περιλαμβάνεται στο παράρτημα
I της Συνθήκης·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλ
η γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα απόστ
αξης (γεωργικής προέλευσης)·
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γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις φυ
σικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθ
ρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) κ
αι ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/E
ΟΚ·

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που αντιστοι
χεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος
και είναι σύμφωνη με τους τεχνικούς ορισμ
ούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρ
τήματος I του παρόντος κανονισμού.

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της κατ
ηγορίας Γ του παραρτήματος II, τα «άλλα
αλκοολούχα ποτά» είναι δυνατόν:

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε γεωργ
ικό προϊόν περιλαμβάνεται στο παράρτημα
I της Συνθήκης ή/και τρόφιμο προοριζόμεν
ο για κατανάλωση από τον άνθρωπο·

β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλ
η γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα απόστ
αξης (γεωργικής προέλευσης)·

γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες και πα
ρασκευάσματα υπό την έννοια της οδηγίας
88/388/EΟΚ·
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που αντιστοι
χεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος
και είναι σύμφωνη με τους τεχνικούς ορισμ
ούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρ
τήματος I του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η κατηγοριοποίηση δεν είναι ούτε λογική ούτε χρήσιμη, και απλώς δημιουργεί σύγχυση, καθώς
ο όρος αλκοολούχο ποτό εμφανίζεται και στις τρεις κατηγορίες.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5
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Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν κανό
νες αυστηρότερους ή συμπληρωματικούς εκ
είνων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ γ
ια την παραγωγή, την περιγραφή, την επισή
μανση, τη συσκευασία και την παρουσίαση
των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στ
ην επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτο
ί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν κανό
νες αυστηρότερους ή συμπληρωματικούς εκ
είνων που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ
για την παραγωγή, την περιγραφή, την επισή
μανση, τη συσκευασία και την παρουσίαση
των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στ
ην επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτο
ί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της εισαγωγής κοινών και ενιαίων απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ για τα αλκοολούχα ποτά
που παράγονται στην επικράτεια της Ένωσης θα πρέπει να διατηρηθεί στις νέες νομοθετικές δι
ατάξεις της ΕΕ σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά. Η δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 5, ν
α ρυθμιστούν ελεύθερα οι απαιτήσεις αυτές μέσω διατάξεων του εθνικού δικαίου, θα οδηγήσει
σύντομα σε πολλές αποκλίσεις όσον αφορά τον ορισμό των αλκοολούχων ποτών, οι οποίες θα
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χώρα προέλευσης. Η πρόταση κανονισμού αντιτίθεται στις βα
σικές αρχές του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινοτικής ενιαί
ας νομοθεσίας για την περιγραφή, την επισήμανση και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτώ
ν. Μόνο τα αλκοολούχα ποτά με γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να παραμείνουν στο πεδίο αρ
μοδιότητας των κρατών μελών.

Τροπολογία 15
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις πρ
οδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία ορίζον
ται υπό τις κατηγορίες A και B του παραρτ
ήματος II, φέρουν τις ονομασίες πώλησης π
ου δίδονται στα προϊόντα αυτά στο εν λόγω
παράρτημα.

1. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις πρ
οδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία ορίζον
ται στο παράρτημα II, φέρουν τις ονομασίε
ς πώλησης που δίδονται στα προϊόντα αυτά
στο εν λόγω παράρτημα.

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις πρ
οδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία ορίζο
νται υπό την κατηγορία Γ του παραρτήματ
ος II, φέρουν την ονομασία πώλησης «αλκ
οολούχο ποτό». Αυτή η ονομασία πώλησης
δεν συμπληρώνεται ούτε επεκτείνεται ούτε
τροποποιείται.

διαγράφεται
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Τροπολογία 17
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου ένα αλκοολούχο ποτ
ό ανταποκρίνεται στον ορισμό περισσοτέρ
ων του ενός ειδών αλκοολούχων ποτών, επι
τρέπεται να φέρει μία ή περισσότερες από
τις ονομασίες πώλησης που παρατίθενται γ
ια τα συγκεκριμένα είδη αλκοολούχων ποτ
ών στο παράρτημα II.

διαγράφεται

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ
αγράφου 8, οι αναφερόμενες στις παραγρά
φους 1 και 2 ονομασίες δεν χρησιμοποιούντ
αι για την με οποιονδήποτε τρόπο περιγραφ
ή ή παρουσίαση άλλων ποτών εκτός από το
αλκοολούχο ποτό για το οποίο αυτές παρατί
θενται στo παράρτημα II.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ
αγράφου 8, οι αναφερόμενες στην παράγρα
φο 1 ονομασίες δεν χρησιμοποιούνται για τ
ην με οποιονδήποτε τρόπο περιγραφή ή παρ
ουσίαση άλλων ποτών εκτός από το αλκοολ
ούχο ποτό για το οποίο αυτές παρατίθενται
στo παράρτημα II.

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Οι ονομασίες πώλησης επιτρέπεται να συ
μπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γε
ωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο
παράρτημα III και σύμφωνα με το κεφάλαι
ο III, υπό τον όρο ότι αυτό δεν παραπλανά τ
ον καταναλωτή.

5. Οι ονομασίες πώλησης επιτρέπεται να συ
μπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από γε
ωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο
παράρτημα III και σύμφωνα με το κεφάλαι
ο III. Μπορούν να χρησιμοποιούνται και άλ
λες γεωγραφικές ενδείξεις, υπό τον όρο ότι
αυτό δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Όπως τονίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5β, το βασικό ζήτημα είναι εάν παραπλανάται ή όχι ο
καταναλωτής. Συνεπώς, δεν υπάρχει τίποτα που να αντιτίθεται στο να συνεχιστεί η διαδικασία
που ακολουθείτο μέχρι σήμερα και να επιτρέπεται η χρήση όλων των γεωγραφικών ενδείξεων, 
ακόμη και αυτών που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος III, υπό τον όρο
ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής.
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Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 5α (νέα)

5α. Οι γεωγραφικές επωνυμίες που περιλαμ
βάνονται στο Παράρτημα III μπορούν να σ
υνοδεύονται από συμπληρωματικές ενδείξε
ις, με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους ρυ
θμίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρα
ς παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός 1576/89, άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο a, 2η πρόταση) 
προβλέπει ότι οι γεωγραφικές επωνυμίες μπορούν να συνοδεύονται από συμπληρωματικές ενδεί
ξεις, αρκεί αυτές να ρυθμίζονται από το κράτος μέλος παραγωγής. Είναι σημαντικό να διατηρη
θεί και στο νέο κανονισμό η διάταξη αυτή, διότι ενισχύει την αρχή της επικουρικότητας, αφού η
ΕΕ είναι αρμόδια να νομοθετεί για τους γενικούς ορισμούς, ενώ τα επιμέρους κράτη μέλη μπορ
ούν να θεσπίζουν πιο ειδικούς και λεπτομερείς νόμους για τα προϊόντα τους με γεωγραφική επ
ωνυμία. Για παράδειγμα, η διατήρηση αυτής της διάταξης θα είναι σημαντική για να διασφαλισ
θεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να νομοθετεί για την εισαγωγή νέων ορισμών και κανόνω
ν επισήμανσης για το Scotch Whisky, στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται διάφοροι χα
ρακτηρισμοί όπως ‘Single Malt’, ‘Highland’, ‘Speyside’.

Τροπολογία 21
Άρθρο 7, παράγραφος 5β (νέα)

5β. Οι επωνυμίες των αλκοολούχων ποτών
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II μ
πορούν να συμπληρώνονται από γεωγραφικ
ές ενδείξεις άλλες από αυτές του Παραρτή
ματος III, υπό τον όρο ότι δεν παραπλανού
ν τους καταναλωτές.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός 1576/89, άρθρο 5, παρ. 2) προβλέπει τη δυνατότητα να χρ
ησιμοποιούνται συμπληρωματικές γεωγραφικές ενδείξεις άλλες από αυτές του Παραρτήματος
II, αρκεί να μην παραπλανούν τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό να επιτρέπεται η χρήση μη α
μφίσημων όρων, χάρη στους οποίους οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν την περιοχή ή το
ποθεσία της καταγωγής ενός προϊόντος (π.χ. στην περίπτωση του Scotch Whisky, ‘Orkney’ ή
‘Dufftown’). Τούτο βοηθά επίσης στην αποφυγή παραπλανητικών ενδείξεων. Κατά συνέπεια, η
διάταξη αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί και στον νέο κανονισμό.

Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος 8



PE 370.277v02-00 14/33 AD\633270EL.doc

EL

8. Οι αναφερόμενες στο παράρτημα II ονομ
ασίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται σε
κατάλογο συστατικών, εάν χρησιμοποιούντ
αι σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής
της οδηγίας 2000/13/EΚ.

8. Οι αναφερόμενες στο παράρτημα II ονομ
ασίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται σε
κατάλογο συστατικών, εάν χρησιμοποιούντ
αι σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/EΚ.

Αιτιολόγηση

Όλες οι άλλες παραπομπές στην οδηγία 2000/13 (άρθρα 6, 8.1, 9.3, και 29(δ)) δεν περιέχουν α
ναφορά στα εθνικά μέτρα εφαρμογής. Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να αποφευχθεί σύ
γχυση, το άρθρο 7, παράγραφος 8 θα πρέπει, και αυτό, να αναφέρεται απευθείας στην οδηγία
2000/13/ΕΚ.  

Τροπολογία 23
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδ
ηγίας 2000/13/EΚ, απαγορεύεται η χρήση ό
ρων που περιλαμβάνονται στην κατηγορία
A ή B του παραρτήματος II ή γεωγραφικών
ενδείξεων που παρατίθενται στο παράρτημα
III σε σύνθετους όρους ή η μνεία των εν λόγ
ω όρων στην παρουσίαση τροφίμου, εκτός ε
άν η αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από
το αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό.

1. Απαγορεύεται η χρήση όρων που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα II ή γεωγραφικών
ενδείξεων που παρατίθενται στο παράρτημα
III σε σύνθετους όρους ή η μνεία των εν λόγ
ω όρων στην παρουσίαση τροφίμου, εκτός ε
άν η αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από
το αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό.

Αιτιολόγηση

Τόσο η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμοί 1576/89 και 1014/90) όσο και ο προτεινόμενος νέος
κανονισμός, περιέχουν σημαντικούς κανόνες επισήμανσης, που έχουν ως στόχο να προβλέψουν
συγκεκριμένες καταστάσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Προκειμένου να διασφαλισθε
ί ότι ο νέος κανονισμός υπερέχει έναντι της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, και ιδίως ότι οι διατάξεις περ
ί επισήμανσης του άρθρου 8.1 δεν θα υπονομευθούν από τις διάφορες διατάξεις που ορίζονται
στην οδηγία 2000/13, θα πρέπει να διαγραφεί η φράση "με την επιφύλαξη των διατάξεων της ο
δηγίας 2000/13/ΕΚ".

Τροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγή

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά της κ
ατηγορίας Α του παραρτήματος ΙΙ αναμιγν
ύεται με:

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά που π
εριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ αναμιγν
ύεται με:

Τροπολογία 25
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Άρθρο 9, παράγραφος 2

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την περι
γραφή, την παρουσίαση και την επισήμανσ
η των αναφερόμενων σε αυτήν μιγμάτων, ε
φόσον τα τελευταία ανταποκρίνονται σε έν
αν από τους ορισμούς που διατυπώνονται υ
πό την κατηγορία A ή B του παραρτήματο
ς II.

διαγράφεται

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδ
ηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, την πα
ρουσίαση και την επισήμανση των προϊόντω
ν που προκύπτουν από τα αναφερόμενα στη
ν παράγραφο 1 μίγματα επιτρέπεται να εμφα
ίνεται μόνο ένας από τους όρους που απαρι
θμούνται στην κατηγορία A ή B του παραρτ
ήματος II του παρόντος κανονισμού, εφόσο
ν αυτός δεν αποτελεί μέρος της ονομασίας π
ώλησης, αλλά απλώς αναγράφεται στο ίδιο
οπτικό πεδίο με τον κατάλογο όλων των αλ
κοολικών συστατικών του μίγματος, προηγο
υμένων των λέξεων «ανάμικτο αλκοολούχο
ποτό».

3. Η περιγραφή, η παρουσίαση και η επισήμ
ανση των προϊόντων που προκύπτουν από τ
α αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μίγματα
επιτρέπεται να εμφαίνεται μόνο ένας από το
υς όρους που απαριθμούνται στην κατηγορί
α A ή B του παραρτήματος II του παρόντος
κανονισμού, εφόσον αυτός δεν αποτελεί μέ
ρος της ονομασίας πώλησης, αλλά απλώς αν
αγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον κατ
άλογο όλων των αλκοολικών συστατικών το
υ μίγματος, προηγουμένων των λέξεων «αν
άμικτο αλκοολούχο ποτό».

Αιτιολόγηση

Τόσο η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμοί 1576/89 και 1014/90) όσο και ο προτεινόμενος νέος
κανονισμός, περιέχουν σημαντικούς κανόνες επισήμανσης, που έχουν ως στόχο να προβλέψουν
συγκεκριμένες καταστάσεις στον τομέα των αλκοολούχων ποτών. Προκειμένου να διασφαλισθε
ί ότι ο νέος κανονισμός υπερέχει έναντι της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, και ιδίως ότι οι διατάξεις περ
ί επισήμανσης του άρθρου 8.1 δεν θα υπονομευθούν από τις διάφορες διατάξεις που ορίζονται
στην οδηγία 2000/13, θα πρέπει να διαγραφεί η φράση "με την επιφύλαξη των διατάξεων της ο
δηγίας 2000/13/ΕΚ".

Τροπολογία 27
Άρθρο 10, παράγραφος 2
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2. Η περιγραφή, η παρουσίαση και η επισήμ
ανση των αλκοολούχων ποτών είναι δυνατό
ν να συμπληρώνεται με την ένδειξη «blend», 
μόνον εάν το προϊόν είναι αποτέλεσμα σύμμ
ειξης.

2. Η περιγραφή, η παρουσίαση και η επισήμ
ανση των αλκοολούχων ποτών είναι δυνατό
ν να συμπληρώνεται με την ένδειξη «blend», 
«blended» ή «blending», μόνον εάν το προϊ
όν είναι αποτέλεσμα σύμμειξης.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία, σ
ε σχέση με τα αλκοολούχα ποτά, ο όρος ‘blend’ είναι κάπως διαφορετικός από το ‘blended’ ή τ
ο ‘blending’, ενώ στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται στην ίδια διεργασία. Π
ροκειμένου να αποφευχθεί η αμφιβολία για το κατά πόσον ο νέος κανονισμός καλύπτει όλες τις
παραλλαγές του όρου ‘blend’, η διατύπωση θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως.

Τροπολογία 28
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Εάν στην περιγραφή, παρουσίαση ή επισή
μανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται ρητ
ά ή υπονοείται περίοδος ωρίμανσης ή παλαί
ωση, η τελευταία αφορά το νεώτερο από τα
αλκοολικά συστατικά, με την προϋπόθεση ό
τι το προϊόν έχει υποστεί παλαίωση υπό τον
έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή ά
λλο έλεγχο, ο οποίος παρέχει ισοδύναμα εχέ
γγυα.

3. Εάν στην περιγραφή, παρουσίαση ή επισή
μανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται ρητ
ά ή υπονοείται περίοδος ωρίμανσης ή παλαί
ωση, η τελευταία αφορά το νεώτερο από τα
αλκοολικά συστατικά, και το προϊόν πρέπει
να έχει υποστεί παλαίωση υπό τον έλεγχο τη
ς αρμόδιας φορολογικής αρχής ή άλλο έλεγχ
ο, ο οποίος παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα.

Σε περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί σ
ύστημα τμηματικής παλαίωσης, μπορεί να
αναφέρεται στην ετικέτα μια μέση περίοδο
ς παλαίωσης ή μια μέση ηλικία, μόνον εάν
υπάρχει σύστημα ελέγχου με επαρκείς εγγυ
ήσεις, αναγνωρισμένο από το οικείο κράτο
ς μέλος.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του νέου κανονισμού είναι δυνητικώς αμφίσημη, συγκριτικά με τον κανονισμό
1576/89, άρθρο 7.2(δ) που ορίζει σαφώς ότι "... η διάρκεια ωρίμανσης αναφέρεται μόνον όταν
αφορά το νεώτερο από τα αλκοολικά συστατικά και με την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει υποσ
τεί παλαίωση υπό φορολογικό έλεγχο ή υπό έλεγχο, ο οποίος παρέχει ανάλογες εγγυήσεις". Θα
πρέπει να αρθεί η αμφισημία αυτή. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά αλκοολούχα π
οτά που παράγονται στην ΕΕ χρησιμοποιούν, εδώ και πάνω από εκατό χρόνια, ένα σύστημα τμ
ηματικής παλαίωσης (γνωστό ως “criaderas y solera”), θα πρέπει να επέλθει η προτεινόμενη τ
ροποποίηση, προκειμένου να εισαχθεί μια ρητή αναφορά στο σύστημα αυτό.
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Τροπολογία 29
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον π
αρόντα κανονισμό αναγράφονται σε μία ή π
ερισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότη
τας, κατά τρόπον ώστε να μπορεί ο τελικός
καταναλωτής να κατανοεί εύκολα όλα αυτ
ά τα πληροφοριακά στοιχεία, εκτός εάν η ε
νημέρωση των καταναλωτών εξασφαλίζετ
αι με άλλα μέσα.

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον π
αρόντα κανονισμό αναγράφονται σε μία ή π
ερισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότη
τας σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας
2000/13/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων καλύπτονται ήδη από τη γενική οδηγία σχετικά μ
ε την επισήμανση 2000/13/ΕΚ.

Τροπολογία 30
Άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Οι αιτήσεις για προσθήκη γεωγραφικών ε
νδείξεων στο παράρτημα III υποβάλλονται
στην Επιτροπή σε μία από τις επίσημες γλώ
σσες της Κοινότητας ή συνοδεύονται από μ
ετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες
της Κοινότητας. Με τις εν λόγω αιτήσεις συ
νυποβάλλεται τεχνικός φάκελος, που περιλα
μβάνει τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει
να ανταποκρίνεται το σχετικό αλκοολούχο π
οτό. Ο τεχνικός φάκελος δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσ
ης, σειρά C.

1. Οι αιτήσεις για προσθήκη γεωγραφικών ε
νδείξεων στο παράρτημα III υποβάλλονται
στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους προέλευσης του οικείου αλ
κοολούχου ποτού, σε μία από τις επίσημες γ
λώσσες της Κοινότητας ή συνοδεύονται από
μετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες
της Κοινότητας. Με τις εν λόγω αιτήσεις συ
νυποβάλλεται τεχνικός φάκελος, που περιλα
μβάνει τις προδιαγραφές στις οποίες πρέπει
να ανταποκρίνεται το σχετικό αλκοολούχο π
οτό. Ο τεχνικός φάκελος δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσ
ης, σειρά C.

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή αμφιβολιών, και σε συνέπεια προς τους κανόνες που ισχύουν για τους οίνους
ποιότητας, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι αιτήσεις για προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων
πρέπει να στηρίζονται και υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευση
ς του συγκεκριμένου ή των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία 31
Άρθρο 15, σημείο 2 β)
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β) περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι βασικές φυσικές, χη
μικές, μικροβιολογικές ή/και οργανοληπτικέ
ς ιδιότητες του προϊόντος ή του τροφίμου·

β) περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι βασικές φυσικές κα
ι/ή χημικές και/ή μικροβιολογικές ή/και οργ
ανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές θα είναι αρμόδιες να καθορίζουν τις προδιαγραφές τις οποίες θ
α πρέπει να πληροί ένα αλκοολούχο ποτό για να θεωρείται γεωγραφική ένδειξη, κρίνεται ότι, γι
α την υποβολή αίτησης καταχώρισης, η περιγραφή του συγκεκριμένου αλκοολούχου ποτού θα π
ρέπει να στηρίζεται από ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα προαιρετικά χαρακτηριστικά. 
Για την αποφυγή αμφιβολιών, τούτο θα πρέπει να είναι σαφές στην προτεινόμενη διατύπωση.
Επιπλέον, καθώς η καταχώριση αφορά σαφώς μόνον τα αλκοολούχα ποτά, πρέπει να διαγραφε
ί η αναφορά σε τρόφιμα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 15, σημείο 2 ζ)

ζ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας το
υ αιτούντος.

ζ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας τη
ς αρμόδιας αρχής της χώρας του αιτούντο
ς.

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή αμφιβολιών, και σε συνέπεια προς την προσέγγιση που προτείνεται στο άρθρο
15.1, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει να έχει την ευθύνη για
τον τεχνικό φάκελο πορος επίρρωσιν των αιτήσεων για προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία 33
Άρθρο 16

Γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύοντα
ι δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

1576/89

διαγράφεται

Για κάθε γεωγραφική ένδειξη που προστατ
εύεται δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1576/89 κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος
του παρόντος κανονισμού, υποβάλλεται στ
ην Επιτροπή τεχνικός φάκελος, το αργότερ
ο επτά έτη μετά την ημερομηνία έναρξης τ
ης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αφού εξεταστεί από την Επιτροπή, ο τεχνι
κός φάκελος δημοσιεύεται στην Επίσημη Ε
φημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρ
ά C.
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Εφόσον δεν δημοσιευθεί τεχνικός φάκελος
εντός επτά ετών από την έναρξη ισχύος το
υ παρόντος κανονισμού, παύει η προστασί
α της αντίστοιχης γεωγραφικής ένδειξης

Αιτιολόγηση

Μία τέτοια ρύθμιση θα δημιουργούσε διοικητικό φόρτο τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για την
Επιτροπή χωρίς προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 34
Άρθρο 19

1. Την Επιτροπή επικουρεί η διαχειριστική
επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά, στο εξής
καλούμενη «επιτροπή».

1. Την Επιτροπή επικουρεί η κανονιστική ε
πιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά, στο εξής
καλούμενη «επιτροπή».

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σ
το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέν
ων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας α
πόφασης.

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά σ
το παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέν
ων των διατάξεων του άρθρου 8 της ιδίας α
πόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 π
αράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ο
ρίζεται σε ένα μήνα.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 π
αράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ο
ρίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανο
νισμό της.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανο
νισμό της.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη διαδικασία της διαχειριστικής επιτροπής, μολονότι δεν τίθεται θέμα δι
ασφάλισης της λειτουργίας μιας οργάνωσης αγοράς. Καθήκον της επιτροπής κανονισμού για τα
αλκοολούχα ποτά είναι η προσαρμογή και ενημέρωση της νομοθεσίας, γι' αυτό και κρίνεται κατ
αλληλότερη η διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής.

Τροπολογία 35
Άρθρο 20

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη διαδ
ικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ τροποποιούνται μ
ε τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφο
ς 2.

Αιτιολόγηση
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Οι τροποποιήσεις των ορισμών των διαφόρων τύπων αλκοολούχων ποτών αποτελούν ένα τόσο
σημαντικό τμήμα του κανονισμού, ώστε θα πρέπει να μπορούν να γίνονται αποκλειστικά και μό
νο από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας της συ
ναπόφασης, και όχι από μια επιτροπή, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 36
Άρθρο 22, στοιχείο γ)

γ) την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις
του παρόντος κανονισμού σε δεόντως αιτιο
λογημένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όταν η διαδικασία της επιτροπής ισχύει για διατάξεις εφαρμογής και ενδεχομένως μεταβατικά
μέτρα, κάθε παρέκκλιση ή αναστολή του κανονισμού απαιτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τροπολογία 37
Παράρτημα I, σημείο 4, εδάφιο 1

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, ενδεχομένω
ς απεσταγμένου ή απιονισμένου, κατά την π
αρασκευή αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρ
ο ότι η ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις ε
θνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ ε
φαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ και
80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι η προσ
θήκη του δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του
προϊόντος.

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, ενδεχομένω
ς απεσταγμένου ή απιονισμένου, κατά την π
αρασκευή αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρ
ο ότι η ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις ε
θνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ ε
φαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ και
98/83/ΕΚ του Συμβουλίου και ότι η προσθή
κη του δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα του πρ
οϊόντος.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενημερωθεί η παραπομπή στην οδηγία για το πόσιμο νερό.

Τροπολογία 38
Παράρτημα I, σημείο 5, εδάφιο 2

Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό αλκοολο
ύχο ποτό είναι του ίδιου είδους, όπως τα αρ
χικά αλκοολούχα ποτά πριν από τη σύμμειξ
ή τους.

Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό αλκοολο
ύχο ποτό ανήκει στην ίδια κατηγορία με τα
αρχικά αλκοολούχα ποτά πριν από τη σύμμε
ιξή τους.

Τροπολογία 39
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Παράρτημα Ι, σημείο 5α) (νέο)

5 α) δείκτες αυθεντικότητας:

Με σκοπό την προστασία του καταναλωτή
και του εμπορικού σήματος, τα αλκοολούχ
α ποτά μπορούν να περιέχουν ιχνηλάσιμες
ουσίες, ως δείκτες αυθεντικότητας του εμπ
ορικού σήματος, εφόσον προβλέπεται από
τον ορισμό του αλκοολούχου ποτού. Οι ουσ
ίες αυτές πρέπει να προέρχονται από τρόφι
μα και να ανευρίσκονται σε πυκνότητα μικ
ρότερη του 0,1% βάρους/όγκο του προϊόντ
ος, χωρίς να προκαλούνται αλλοιώσεις στη
γεύση και στα χαρακτηριστικά του τελικού
προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες αυθεντικότητας επιτρέπουν να εξασφαλίζεται στον καταναλωτή η αυθεντικότητα του προϊόντο
ς και του εμπορικού σήματος.

Τροπολογία 40
Παράρτημα I, σημείο 13

Ως περιγραφή νοούνται οι όροι που χρησιμο
ποιούνται στην επισήμανση των αλκοολούχ
ων ποτών, στα έγγραφα που συνοδεύουν τη
μεταφορά τους, στα εμπορικά έγγραφα, ειδι
κότερα σε τιμολόγια και δελτία παράδοσης, 
καθώς και στη διαφήμισή τους.

Ως περιγραφή νοούνται οι όροι που χρησιμο
ποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίασ
η και τη συσκευασία των αλκοολούχων ποτ
ών, στα έγγραφα που συνοδεύουν τη μεταφ
ορά τους, στα εμπορικά έγγραφα, ειδικότερ
α σε τιμολόγια και δελτία παράδοσης, καθώ
ς και στη διαφήμισή τους.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν δυνητικά "παραθυράκια" λόγω αμφισημίας, ο ορισμός της "περιγραφής" θ
α πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύς και να μην περιλαμβάνει μόνο την επισήμανση αλλ
ά και την παρουσίαση και συσκευασία. (Σημείωση: βάσει των διατάξεων του Παραρτήματος I
(15), η "παρουσίαση" περιλαμβάνει τη διαφήμιση και την προώθηση των πωλήσεων.)

Τροπολογία 41
Παράρτημα I, σημείο 16
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Ως συσκευασία νοούνται τα προστατευτικά
περιβλήματα, όπως χαρτιά, κάθε είδους περι
τυλίγματα από άχυρο, χαρτόκουτα και κιβώτ
ια, που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά
ενός ή περισσότερων δοχείων.

Ως συσκευασία νοούνται τα προστατευτικά
περιβλήματα, όπως χαρτιά, κάθε είδους περι
τυλίγματα από άχυρο, χαρτόκουτα και κιβώτ
ια, που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά
και/ή την πώληση ενός ή περισσότερων δοχ
είων.

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των καταναλωτών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι καλύπτεται όχι μόνον η συ
σκευασία μεταφοράς αλλά και η συσκευασία πώλησης.

Ο αντίστοιχος ορισμός της "συσκευασίας" στον κανονισμό της ΕΕ για την αμπελοοινική αγορά
(αριθ. 1493/1999, Παράρτημα VII, παράγραφος 1, 2η παύλα) αναφέρεται σε "περιτυλίγματα πρ
οστασίας, όπως χαρτί, ψάθες κάθε είδους, χαρτόνια και κιβώτια που χρησιμοποιούνται για τη μ
εταφορά ενός ή περισσότερων δοχείων ή/και για την παρουσίασή τους προς πώληση στον τελικ
ό καταναλωτή".

Τροπολογία 42
Παράρτημα II, κατηγορία Α, τίτλος

Κατηγορία A: Αποστάγματα διαγράφεται

Τροπολογία 43
Παράρτημα  ΙΙ, σημείο 1 δ)

δ)  Για την παρασκευή ρούμι επιτρέπεται ν
α χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματ
ικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσμα
τα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφ
ος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) τη
ς οδηγίας 88/388/EΟΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η γενική εξουσιοδότηση για τη χρήση αρτυμάτων, ανεξαρτήτως εάν τούτο γίνεται με φυσικές ή
παρεμφερείς προς τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, πρέπει να απορριφθεί, ειδάλλως ενδέχεται ν
α συναχθεί το συμπέρασμα ότι κατώτερης αξίας αλκοολούχα ποτά βελτιώνονται με την προσθή
κη φυσικών αρτυματικών ουσιών. Κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργού
ν με παραδοσιακές μεθόδους και θα οδηγούσε στην παραπλάνηση των καταναλωτών. Μέσω τη
ς προστασίας των παραδοσιακών μεθόδων διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Τούτο είν
αι επίσης απαραίτητο για να διαφυλαχθεί η καλή φήμη των αλκοολούχων ποτών της Κοινότητα
ς στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά και για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασί
ας των καταναλωτών και διαφάνειας των αγορών.
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Τροπολογία 44
Παράρτημα II, σημείο 2 γ)

(γ) Το whisky ή whiskey δεν περιέχει πρόσθε
τη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευση
ς.

(γ) Το whisky ή whiskey δεν περιέχει πρόσθε
τη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
ή απόσταγμα γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το ‘whisky’ στους ισχύοντες κανονισμούς (1576/89 και 1014/90) δεν
επιτρέπουν τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ούτε αποστάγματος γεωργικής
προέλευσης, και είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.  

Τροπολογία 45
Παράρτημα II, σημείο 3 α)

α) Απόσταγμα σιτηρών είναι αλκοολούχο π
οτό, το οποίο παράγεται με απόσταξη πολτο
ύ σιτηρών που έχει υποστεί ζύμωση και το ο
ποίο εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστι
κά προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες
πρώτες ύλες.

α) Απόσταγμα σιτηρών είναι αλκοολούχο π
οτό, το οποίο παράγεται με απόσταξη πολτο
ύ από πλήρεις σπόρους σιτηρών που έχει υπ
οστεί ζύμωση και το οποίο εμφανίζει οργαν
οληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα από
τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

Αιτιολόγηση

Με τον περιορισμό στην απόσταξη πολτού από πλήρεις σπόρους σιτηρών που έχουν υποστεί ζύ
μωση, επιδιώκεται να αποφευχθεί η χρήση καταλοίπων σιτηρών ή αμύλου.

Τροπολογία 46
Παράρτημα II, σημείο 3 β)

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκ
ο του αποστάγματος σιτηρών είναι 35%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκ
ο του αποστάγματος σιτηρών είναι 32%.

Αιτιολόγηση

Προφανώς το ποσοστό του 35% αποτελεί συντακτικό λάθος. Η αύξηση του αλκοολικού βαθμού
στο 35% θα διέψευδε τις προσδοκίες των πελατών και θα άλλαζε εντελώς τη γεύση. 

Τροπολογία 47
Παράρτημα II, σημείο 3, στοιχείο ε)



PE 370.277v02-00 24/33 AD\633270EL.doc

EL

ε) Για να μπορεί ένα απόσταγμα σιτηρών να
ονομαστεί «μπράντι σιτηρών», πρέπει να έχ
ει ληφθεί με απόσταξη, σε βαθμό χαμηλότερ
ο από 95% vol., πολτού σιτηρών που έχει υπ
οστεί ζύμωση και να εμφανίζει οργανοληπτι
κά χαρακτηριστικά προερχόμενα από τις χρ
ησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

ε) Για να μπορεί ένα απόσταγμα σιτηρών να
ονομαστεί «αλκοολούχο ποτό σιτηρών», πρ
έπει να έχει ληφθεί με απόσταξη, σε βαθμό
χαμηλότερο από 95% vol., πολτού σιτηρών
που έχει υποστεί ζύμωση και να εμφανίζει ο
ργανοληπτικά χαρακτηριστικά προερχόμενα
από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

Αιτιολόγηση

Η λέξη brandy έχει πολύ σαφή ετυμολογική προέλευση (brand wijn, κεκαυμένος οίνος) και θα
πρέπει να υπάρχει συνέπεια προς τον ορισμό του brandy που διατυπώνεται στον παρόντα κανον
ισμό και ο οποίος δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς την ανάγκη να περιορισθεί η χρήση του αποκ
λειστικά στα αλκοολούχα ποτά που προέρχονται ολικά από αποστάγματα οίνου.

Τροπολογία 48
Παράρτημα II, σημείο 5, στοιχείο α), εδάφιο 1)

1) παράγεται από αποστάγματα οίνου, αναμ
εμειγμένα ή μη με προϊόν απόσταξης οίνου
σε βαθμό χαμηλότερο από 94,8% vol., υπό τ
ον όρο ότι αυτό το προϊόν απόσταξης δεν υ
περβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το 50% κατ’ ό
γκο του τελικού προϊόντος,

1) έχει ληφθεί από αποστάγματα οίνου, ανα
μεμειγμένα ή μη με προϊόν απόσταξης οίνου
σε βαθμό χαμηλότερο από 94,8% vol., υπό τ
ον όρο ότι αυτό το προϊόν απόσταξης δεν υ
περβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το 50% κατ’ ό
γκο του τελικού προϊόντος,

Αιτιολόγηση

Για λόγους πλήρους ακρίβειας όσον αφορά τον ορισμό του Brandy ή weinbrand, θα πρέπει να
διατηρηθεί η διατύπωση του ισχύοντος σήμερα κανονισμού.

Τροπολογία 49
Παράρτημα II, σημείο 8

Απόσταγμα σταφίδας ή brandy σταφίδας Απόσταγμα σταφίδας ή αλκοολούχο ποτό στ
αφίδας
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α) Απόσταγμα σταφίδας ή brandy σταφίδας
είναι αλκοολούχο ποτό, παραγόμενο με από
σταξη του προϊόντος που λαμβάνεται από τ
ην αλκοολική ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδ
ων των ποικιλιών «μαύρη κορινθιακή σταφί
δα» ή «μοσχάτο Μάλαγας». Το προϊόν αυτό
αποστάζεται σε βαθμό χαμηλότερο απ
ό 94,5% vol., κατά τρόπον ώστε το προϊόν τ
ης απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση που
προέρχονται από τη χρησιμοποιηθείσα πρώτ
η ύλη.

α) Απόσταγμα σταφίδας ή αλκοολούχο ποτό
σταφίδας είναι αλκοολούχο ποτό, παραγόμε
νο με απόσταξη του προϊόντος που λαμβάνε
ται από την αλκοολική ζύμωση εκχυλίσματο
ς σταφίδων των ποικιλιών «μαύρη κορινθια
κή σταφίδα» ή «μοσχάτο Μάλαγας». Το προ
ϊόν αυτό αποστάζεται σε βαθμό χαμηλότερο
από 94,5% vol., κατά τρόπον ώστε το προϊό
ν της απόσταξης να έχει άρωμα και γεύση π
ου προέρχονται από τη χρησιμοποιηθείσα π
ρώτη ύλη.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκ
ο του αποστάγματος σταφίδας ή brandy στα
φίδας είναι 37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκ
ο του αποστάγματος σταφίδας ή αλκοολούχ
ου ποτού σταφίδας είναι 37,5%.

γ) Το απόσταγμα σταφίδας ή brandy σταφίδ
ας δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα σταφίδας ή αλκοολούχου
ποτού σταφίδας δεν περιέχει πρόσθετη αιθυ
λική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων σταφί
δας ή brandy σταφίδας επιτρέπεται να χρησι
μοποιούνται μόνο φυσικές αρτυματικές ουσί
ες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ο
ρίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεί
ο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας
88/388/EΟΚ.

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων σταφί
δας ή αλκοολούχου ποτού σταφίδας επιτρέπ
εται να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές αρτ
υματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευά
σματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγρ
αφος 2 στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) 
της οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η λέξη brandy έχει πολύ σαφή ετυμολογική προέλευση (brand wijn, κεκαυμένος οίνος) και θα
πρέπει να υπάρχει συνέπεια προς τον ορισμό του brandy που διατυπώνεται στον παρόντα κανον
ισμό και ο οποίος δεν αφήνει αμφιβολίες ως προς την ανάγκη να περιορισθεί η χρήση του αποκ
λειστικά στα αλκοολούχα ποτά που προέρχονται ολικά από αποστάγματα οίνου.

Τροπολογία 50
Παράρτημα II, σημείο 9 α), 1)

1. παράγονται με αλκοολική ζύμωση και απ
όσταξη σαρκωδών καρπών ή γλεύκους καρπ
ών αυτού του είδους, με ή χωρίς τους πυρήν
ες,

1. παράγονται αποκλειστικά με αλκοολική ζ
ύμωση και απόσταξη σαρκωδών καρπών ή γ
λεύκους καρπών αυτού του είδους, με ή χωρ
ίς τους πυρήνες,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκλεισθεί ο αρωματισμός ή η γλύκανσ
η του πολτού φρούτων.
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Τροπολογία 51
Παράρτημα II, σημείο 9 β), i), παύλες 7α και 7β (νέες)

- ροδάκινα,

- βερίκοκα,

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των βερίκοκων και των ροδάκινων προκύπτει από την πρακτική εμπειρία σε ό,τι α
φορά τους ελέγχους των τροφίμων.

Τροπολογία 52
Παράρτημα II, κατηγορία Β, τίτλος

Κατηγορία B: Ειδικά αλκοολούχα ποτά Διαγράφεται

Τροπολογία 53
Παράρτημα II, σημείο 23α (νέο)

23α. Ούζο

α) Το ούζο είναι αλκοολούχο ποτό με άνισο
που

1) παρασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελλ
άδα,
2) λαμβάνεται με σύμμειξη αλκοολών που έ
χουν αρωματιστεί, με απόσταξη ή διαβροχ
ή, με σπόρους ανίσου και ενδεχόμενα μαρά
θου, μαστίχα από το ιθαγενές μαστιχόδενδ
ρο της Χίου (pistacia lentiscus Chia ή
Latifolia) και άλλους αρωματικούς σπόρου
ς, φυτά και καρπούς. Η αλκοόλη που έχει α
ρωματιστεί με απόσταξη πρέπει να αντιπρ
οσωπεύει το 20% τουλάχιστον του κατ' όγκ
ο αλκοολικού τίτλου του ούζου.

β) Το εν λόγω προϊόν απόσταξης πρέπει:

1) να λαμβάνεται με απόσταξη μέσα σε χάλ
κινους παραδοσιακούς άμβυκες, ασυνεχούς
λειτουργίας, χωρητικότητας μέχρι και
1000 λίτρων,

2) να έχει κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο από
55% μέχρι και 0%.
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γ) Το ούζο πρέπει να είναι άχρωμο και η πε
ριεκτικότητά του σε ζάχαρη να μην υπερβα
ίνει τα 50 γραμμάρια ανά λίτρο.

Τροπολογία 54
Παράρτημα II, σημείο 29 α), εισαγωγική πρόταση

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό παραγόμεν
ο από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευ
σης, η οποία:

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό παραγόμεν
ο από αιθυλική αλκοόλη εξαχθείσα από δη
μητριακά, γεώμηλα και/ή μελάσα ζαχαρότ
ευτλων, η οποία:

Αιτιολόγηση

Η βότκα είναι ένα ποτό που παραδοσιακά παρασκευάζεται βάσει σιτηρών, γεωμήλων και/ή μελ
άσας ζαχαρότευτλων, και γι' αυτό πρέπει να τυγχάνει της ίδιας προστασίας με τα άλλα αποσταγ
μένα ποτά, σαν το ρούμι, το ουίσκι κλπ. Η επιλογή πρώτων υλών έχει σημασία για τα οργανολη
πτικά (γευστικά) χαρακτηριστικά και γι' αυτό πρέπει η βότκα να παράγεται αποκλειστικά από σι
τηρά, γεώμηλα και/ή μελάσα ζαχαρότευτλων, οπότε και καθίσταται περιττό να επιβαρυνθούν οι
παραγωγοί βότκας με πρόσθετη δαπάνη υπό τη μορφή της υποχρεωτικής αναγραφής των πρώτ
ων υλών στην ετικέτα. Εάν σκοπός αυτής της υποχρέωσης είναι να παρέχεται ενημέρωση στον
καταναλωτή ως προς τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή ενός αποσταγμέν
ου ποτού, τότε θα πρέπει αυτή να ισχύει «οριζόντια», για όλα τα αποσταγμένα ποτά, βάσει της
οδηγίας περί επισήμανσης, που ήδη απαιτεί καταλόγους συστατικών για άλλα είδη διατροφής.

Τροπολογία 55
Παράρτημα II, σημείο 29 α), 1)

1)  λαμβάνεται από γεωργικές πρώτες ύλες
ως προϊόν ζύμωσης με ζύμες,

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης
με ζύμες,

Αιτιολόγηση

Ο κλάδος παρασκευής αλκοολούχων ποτών αποτελεί σημαντικό πελάτη για τη ζάχαρη, ιδίως με
τά τη μεταρρύθμιση της ζάχαρης. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι μόνο η μελάσα που παράγεται απ
ό ζαχαρότευτλα θα μπορεί να χρησιμοποιείται, ώστε να εμποδιστούν οι εισαγωγές αλκοόλης λα
μβανόμενης από ζαχαροκάλαμο ως πρώτη ύλη.

Τροπολογία 56
Παράρτημα II, σημείο 29 α), 2)
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2)  αποστάζεται ή/και διορθώνεται με σκοπό
την επιλεκτική εξασθένιση των οργανοληπτι
κών χαρακτηριστικών που προέρχονται από
τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και τα υ
ποπροϊόντα της ζύμωσης.

2)  αποστάζεται ή/και διορθώνεται μέχρι ελ
άχιστο κατ' όγκο αλκοολικό βαθμό 96% με
σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση των οργα
νοληπτικών χαρακτηριστικών που προέρχον
ται από τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες
και τα υποπροϊόντα της ζύμωσης και παρου
σιάζει μέγιστες τιμές υπολειμμάτων, οι οπο
ίες καθορίζονται στο παράρτημα I σε ό,τι
αφορά την αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση
τα υπολείμματα μεθανόλης, τα οποία στο τ
ελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα
30 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής αλ
κοόλης.

Τροπολογία 57
Παράρτημα II, σημείο 29 α), εδάφιο 2

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να ακολουθ
είται από επαναπόσταξη ή/και κατεργασία
με κατάλληλα βοηθητικά μέσα επεξεργασία
ς, συμπεριλαμβανομένου του ενεργού άνθρ
ακα, για να επιτευχθούν ειδικά οργανοληπτι
κά χαρακτηριστικά.

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να ακολουθ
είται από κατεργασία με κατάλληλα βοηθητι
κά μέσα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομέν
ου του ενεργού άνθρακα, για να επιτευχθού
ν ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία 58
Παράρτημα II, σημείο 29 α), εδάφιο 3

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη μεθανόλ
η, της οποίας τα υπολείμματα στο τελικό π
ροϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 γρα
μμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλη
ς.

διαγράφεται

Τροπολογία 59
Παράρτημα II, σημείο 29 δ)
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δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ο
δηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, παρο
υσίαση και επισήμανση της βότκας, αναγρ
άφονται οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθ
ηκαν για την παραγωγή της αιθυλικής αλκ
οόλης γεωργικής προέλευσης, στο ίδιο οπτι
κό πεδίο με την ονομασία πώλησης. Οι δια
στάσεις των χαρακτήρων δεν υπερβαίνουν
το ήμισυ και είναι τουλάχιστον ίσες με το έ
να τρίτο των διαστάσεων των χαρακτήρων
της ονομασίας πώλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία 60
Παράρτημα II, σημείο 44 α) (νέο)

44 α) “Vruchtenjenever” ή “Jenever met 
vruchten”

α) “Vruchtenjenever” ή “Jenever met
vruchten” είναι είτε το λικέρ είτε άλλο απο
σταγμένο ποτό:
1) που λαμβάνεται είτε με αρωμάτιση «γεν
τιανής» με φρούτα ή φυτά ή/και τμήματα
φρούτων ή φυτών, είτε με προσθήκη χυμού
φρούτων ή/και απόσταγμα ή απόσταγμα σ
υμπυκνωμένων αρωμάτων που προέρχοντα
ι από φρούτα ή φυτά,
2) του οποίου η αρωμάτιση μπορεί να συμ
πληρωθεί με την προσθήκη φυσικών αρωμ
ατικών ουσιών ή/και που είναι όμοιες με τι
ς φυσικές ουσίες, 
3) στο οποίο ενδεχομένως έχει γίνει προσθ
ήκη ζάχαρης,
4) το οποίο έχει τα οργανοληπτικά χαρακτ
ηριστικά του εν λόγω φρούτου.
β) Ο ελάχιστος αλκοολικός τίτλος κατ' όγκ
ο είναι 20%.
γ) Το όνομα του συγκεκριμένου φρούτου δύ
ναται να αντικαταστήσει τον όρο
“vruchten”.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί ο ορισμός περί «vruchtenjenever» (βλ. παράρτημα Κανονισμού (ΕΚ) α
ριθ. 1014/90), διότι τα χαρακτηριστικά αυτού του ποτού δεν αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα
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του «jenever». Το «vruchtenjenever» δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί προϊόν για το οποίο η
προστασία της ονομασίας εξασφαλίζεται μέσω της γεωγραφικής ένδειξης που ορίζει το παρά
ρτημα ΙΙΙ για το «jenever».

Τροπολογία 61
Παράρτημα  Ι, κατηγορία Γ, τίτλος

Κατηγορία Γ: Άλλα αλκοολούχα ποτά διαγράφεται

Τροπολογία 62
Παράρτημα  Ι, κατηγορία Γ, σημείο 1

1. Για την περιγραφή, την παρουσίαση και
την επισήμανση όλων των αλκοολούχων πο
τών που καλύπτονται από τον ορισμό του ά
ρθρου 1, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια υπ
αγωγής στην κατηγορία A ή B, χρησιμοποι
είται η ονομασία πώλησης «αλκοολούχο πο
τό».

διαγράφεται

Τροπολογία 63
Παράρτημα  Ι, κατηγορία Γ, σημείο 3

3. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική Δη
μοκρατία με προσθήκη σε προϊόν απόσταξη
ς δαμάσκηνων, πριν από την τελική απόστα
ξη, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευ
σης σε μέγιστη αναλογία 30% κατ’ όγκο. Το
προϊόν αυτό πρέπει να περιγράφεται ως «αλ
κοολούχο ποτό», με δυνατότητα χρήσης και
της ονομασίας Slivovice στο ίδιο οπτικό πεδ
ίο στην εμπρόσθια ετικέτα. Εάν το εν λόγω
τσεχικό Slivovice διατίθεται στην αγορά της
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην ετι
κέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η παρούσα
διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
χρήσης της ονομασίας Slivovice για αποστά
γματα φρούτων σύμφωνα με το σημείο 9 τη
ς κατηγορίας A.

3. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική Δη
μοκρατία με προσθήκη σε προϊόν απόσταξη
ς δαμάσκηνων, πριν από την τελική απόστα
ξη, αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευ
σης σε μέγιστη αναλογία 30% κατ’ όγκο. Το
προϊόν αυτό πρέπει να περιγράφεται ως «αλ
κοολούχο ποτό», με δυνατότητα χρήσης και
της ονομασίας Slivovice στο ίδιο οπτικό πεδ
ίο στην εμπρόσθια ετικέτα. Εάν το εν λόγω
τσεχικό Slivovice διατίθεται στην αγορά της
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην ετι
κέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η παρούσα
διάταξη εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της
χρήσης της ονομασίας Slivovice για αποστά
γματα φρούτων σύμφωνα με το σημείο 9.
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Τροπολογία 64
Παράρτημα IΙI, υπότιτλος Α

A. Αποστάγματα διαγράφεται

Τροπολογία 65
Παράρτημα III, σημείο 3, 2η στήλη, 2η σειρά, υποσημείωση 16α) νέα)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16α)

16α) Το Korn και το Kornbrand είναι αλκο
ολούχα ποτά που παράγονται παραδοσιακά
στη Γερμανία και στις περιοχές της Κοινότ
ητας που έχουν τα γερμανικά ως επίσημη γ
λώσσα, χωρίς προσήκη προσθέτων, κατά τ
ον ακόλουθο τρόπο:

είτε αποκλειστικά με απόσταξη πολτού, •
που έχει υποστεί ζύμωση, από πλήρεις σπό
ρους σιταριού, κριθαριού, βρώμης, σίκαλη
ς ή μαύρου σιταριού, με όλα τα συστατικά
του, ή

με επαναπόσταξη αποστάγματος που έ•
χει ληφθεί σύμφωνα με την πρώτη παύλα.
Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ' όγκο
του Korn είναι 32%.
Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ' όγκο
του Kornbrand είναι 37,5%.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη 2η αιτιολογική σκέψη της πρότασης της Επιτροπής, πρέπει να εξακολουθήσουν
να λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89, το Korn στη Γερμανία παρασκευάζεται παραδοσιακά μ
ε ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 32%.

Τροπολογία 66
Παράρτημα III, σημείο 5, 3η στήλη, 1η σειρά

... Ισπανία

Τροπολογία 67
Παράρτημα III, σημείο 6, 2η και 3η στήλη, σειρές 34α και 35α (νέες)
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Τσικουδιά/Tsikoudia Ελλάδα

Τσίπουρο/Tsipouro Ελλάδα

Τροπολογία 68
Παράρτημα IΙI, υπότιτλος Β

B. Ειδικά αλκοολούχα ποτά διαγράφεται

Τροπολογία 69
Παράρτημα III, σημείο 23, 2η και 3η στήλη, 7η σειρά, υποσημείωση 17α (νέα)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο (17α)

17α. Ούζο είναι το αλκοολούχο ποτό με άνι
σο που παρασκευάζεται αποκλειστικά στην
Ελλάδα και στην Κύπρο.    Λαμβάνεται με
σύμμειξη αλκοολών που έχουν αρωματιστε
ί, με απόσταξη ή διαβροχή, με σπόρους άνι
σου και ενδεχόμενα μάραθου, μαστίχα από
το ιθαγενές μαστιχόδενδρο  της  Χίου
(pistacia lentiscus  Chia  ή Latifolia ), και
άλλους αρωματικούς σπόρους, φυτά και κα
ρπούς. Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κα
τ’ όγκο είναι 37,5%.

Τροπολογία 70
Παράρτημα III, σημείο 23, 2η και 3η στήλη, σειρές 7α και 7β (νέες)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Τροπολογία 71
Παράρτημα III, σημείο 31, 2η και 3η στήλη, σειρές 31α, 31β, 31γ και 31δ (νέες)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...
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Τεντούρα / Tentoura ...

Τροπολογία 72
Παράρτημα IΙI, τελευταίος υπότιτλος

Άλλα αλκοολούχα ποτά διαγράφεται
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