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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata a szeszes italokra vonatkozó rendelkezések, illetve azok végrehajtási 
utasításai felülvizsgálatára és egységes szövegbe olvasztására irányul, és célja a jogszabály 
szövegének átláthatóbbá tétele, valamint az újabb technikai fejleményekhez és a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályaihoz való igazítása.

A javaslat a szeszes italok különböző típusainak kategóriákba sorolását vezeti be, három 
kategóriát állítva fel az egyes szeszesitalfajták alapjául szolgáló nyersanyagok, valamint az el
őállításukhoz szükséges aromaadalékok függvényében. A javasolt kategória-besorolás azonban 
problematikus, ugyanis zavarokat okozhat azáltal, hogy bizonyos szeszes italok mindhárom 
kategóriába besorolhatók. A javasolt kategória-besorolás egy ésszerű és megvalósítható
alternatívája volna valamennyi szeszes ital oly módon történő címkézése, amely feltünteti a 
címkézésről szóló irányelvben az egyéb élelmiszerekre vonatkozóan előírt tartalomfelsorolást.

Ezen túlmenően a Bizottság eljárási reformot javasol az e területen hatályos jogszabályozás kés
őbbi módosításainak tekintetében, oly módon, hogy a rendelet mellékleteit a jövőben egy 
irányítóbizottság módosíthassa.

A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi és származási jelöléseinek védelmére 
vonatkozó EU-rendelet (az 1992. július 14-i, 2081/92/EGK tanácsi rendelet) nem terjed ki a 
szeszes italok területére. Ezért a Bizottság javaslata önálló rendelkezéseket tartalmaz a 
földrajzi eredet meghatározására, védelmére és bejegyzésére vonatkozóan. E rendelkezéseket a 
javaslat a nemzetközi szabványokkal összhangban állapítja meg. 

Mind a földrajzi jelölések rendszerének frissítése és a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival 
összhangban történő módosítása, mind pedig az I. és III. melléklet egyetlen és átlátható
eljárásba történő olvasztása pozitív fejlemény. A szeszes italokkal foglalkozó bizottság feladata 
a jogszabályozás kiigazítása és frissítése, ezért a jelentéstevő véleménye az, hogy célszerűbb 
volna az irányítóbizottsági eljárás helyett ellenőrzőbizottsági eljárást alkalmazni.

A hatályos jogszabályok nem írnak elő különleges kötelezettségeket a vodka előállítása során 
felhasználandó nyersanyagokra vonatkozóan, így ez a szeszes ital mezőgazdasági etanolból is 
nyerhető. A Bizottság javaslata megtartja ezt a meghatározást, és egyedüli új elemként azt 
tartalmazza, hogy a felhasznált nyersanyagokat a termék címkéjén fel kell tüntetni.

Régóta fennálló igény, hogy a – hagyományosan gabona és/vagy burgonya alapján előállított –
vodkának szűkebb meghatározást kellene adni. Ez megfelelne azon különleges 
követelményeknek, amelyek a szeszes italok számos egyéb típusára – például a rumra vagy a 
whiskyre stb. – érvényesek.
A vodka előállítása során felhasznált nyersanyagokat felsoroló lista puszta kötelezővé tétele 
helyett horizontális szabályokat kellene érvényesíteni a szeszes italok minden fajtájára annak 
érdekében, hogy a fogyasztó pontos és világos információkat kapjon a felhasznált
alapanyagokról.
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1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Első hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre, és különösen annak 95.cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre, és különösen annak 37. és 95. 
cikkére,

Indokolás

A szeszes italok a Közösség fontos mezőgazdasági termékei, ezért a 37. cikknek a jogalap 
részét kell képeznie.

Módosítás: 2
(1 a) preambulumbekezdés (új) 

(1a) A szeszes italok a közösségi mez
őgazdaság fontos piacát képezik, nagy 
részben annak a jó hírnévnek köszönhet
ően, amelyet a Közösségben és a 
világpiacon kivívtak maguknak. Ez a 
hírnév a tradicionális termékek min
őségével függ össze, ezért a piac 
fenntartása érdekében e termékek jellemző
tulajdonságait védeni kell.

Indokolás

A jó hírnevet és a tradíciót, amelyek a minőségi ismertetőjegyeket testesítik meg, védelmezni 
kell, különös tekintettel a KAP piacorientációjára és az egyre erősebb globalizációra, 
amelyek a mezőgazdasági termelés minden lehetséges piacának kihasználását követelik meg.

Módosítás: 3
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(3) preambulumbekezdés

(3) A szeszes italokat szabályozó joganyagra 
vonatkozó egyre szisztematikusabb 
megközelítés elérése érdekében ezeket az 
italokat a gyártás és a címkézés jól 
meghatározott kritériumai szerint három 
kategóriába kell sorolni.

törölve

Indokolás

A kategória-besorolás mind a logikát, mind a célszerűséget nélkülözi, és csupán zavarokat 
okoz, mert a „szeszes italok” fogalma mindhárom kategóriába besorolható.

Módosítás:4
(5) preambulumbekezdés

(5) Különösen fontos, hogy a fogyasztói 
elvárásoknak és a hagyományos 
gyakorlatoknak való megfelelés érdekében a 
szeszes italok gyártása során felhasznált etil-
alkohol kizárólag mezőgazdasági eredetű
lehet. Ezzel az alapvető mezőgazdasági 
termékek piaci elhelyezése is biztosított lesz.

(5) Különösen fontos hangsúlyozni, hogy a 
fogyasztói elvárásoknak és a hagyományos 
gyakorlatoknak való megfelelés érdekében a 
szeszes italok gyártása során felhasznált etil-
alkohol továbbra is kizárólag mezőgazdasági 
eredetű lehet. Ezzel az alapvető mez
őgazdasági termékek piaci elhelyezése is 
biztosított lesz.

Indokolás

Pontosítani kell, hogy jelenleg a hatályos rendelet szerint a mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholon kívül más etil-alkohol nem használható fel.

Módosítás: 5
(7) preambulumbekezdés

(7) A szeszes italok magas minősége és az 
ipar sokszínűségének biztosítása érdekében 
a tagállamoknak meg kell adni a lehet
őséget, hogy felségterületükön az e 
rendeletben meghatározottaknál szigorúbb 
szabályokat alkossanak a szeszes italok 
meghatározására, elnevezésére, 
kiszerelésére és címkézésére vonatkozóan.

törölve

Indokolás
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A Bizottság javaslatának ez a pontja a verseny torzulásának kockázatát kelti, és ezen felül 
ellentmond a tagállamok jogszabályozásának harmonizálását célzó rendelet szellemének.

Módosítás: 6
(13) preambulumbekezdés

(13) Az 1576/89/EGK rendeletben előírt 
szabályokról az e rendeletben előírt 
szabályokra történő átmenet olyan 
nehézségeket okozhat, amelyekkel e rendelet 
nem foglalkozik. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a Bizottság elfogadja a szükséges 
átmeneti intézkedéseket. Továbbá a 
Bizottságot fel kell hatalmazni a szesziparra 
jellemző gyakorlati problémák 
megoldására.

(13) Az 1576/89/EGK rendeletben előírt 
szabályokról az e rendeletben előírt 
szabályokra történő átmenet olyan 
nehézségeket okozhat, amelyekkel e rendelet 
nem foglalkozik. Ezért rendelkezni kell arról, 
hogy a Bizottság elfogadja a szükséges 
átmeneti intézkedéseket. (Törlés)

Indokolás

A Bizottság korlátlan hatáskörrel ruházza fel magát azon problémák a megoldásában, 
amelyeket „gyakorlati problémáknak“ nevez. A javaslat egyáltalán nem határozza meg az 
Európai Bizottság fellépésének kereteit. Ezt a mondatot tehát törölni kell.

Módosítás: 7
1. cikk (1) számozatlan bekezdés c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15
térfogatszázalék és legfeljebb 80
térfogatszázalék,

c) alkoholtartalmuk legalább 15
térfogatszázalék és legfeljebb 96
térfogatszázalék, (az ezen értékek alól a
jelen rendelet mellékleteiben említett 
kivételek, például a II. melléklet 41. 
pontjában említett kivétel fenntartásával);

Indokolás

A mellékletek kivételeketírnak elő a fenti értékek alól, például a tojáslikőrre és a tojás 
felhasználásával készített likőrre vonatkozóan.

Módosítás: 8
1.cikk (1) számozatlan bekezdés d) i) pont, 2. francia bekezdés 
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- növényi anyagok kivonatolásával és/vagy - növényi anyagok kivonatolásával mez
őgazdasági eredetű etil-alkoholban, és/vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumban
és/vagy jelen rendelet értelmében vett
szeszes italokban és/vagy

Indokolás

A „kivonatolás“ folyadékban történő feláztatás folyamata, de ha a folyadékot a javaslatban 
nem határozzák meg pontosan, akkor önmagában ez a mondat nem alkot megfelelő, illetve 
nem jelentéshordozó a „szeszes italok”meghatározására (Az 1576/89. rendelet 1. cikkének (2) 
bekezdése hasonló hatást ér el a második és harmadik francia bekezdésben javasolt 
meghatározások összekapcsolásával.)

Módosítás: 9
2. cikk (1) számozatlan bekezdés

A szeszes italok és azok valamennyi összetev
őjének előállítása során használt etil-alkohol 
kizárólag mezőgazdasági eredetű lehet

A szeszes italok és azok valamennyi összetev
őjének előállítása során használt etil-alkohol
előállítása kizárólag az EK-szerződés I.
mellékletében felsorolt mezőgazdasági
termékekből állítható. 

Indokolás

Nem elegendő az etil-alkoholnak a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra történő korlátozása. 
Pontos megszorításra van szükség, például a söralkohol felhasználásának elkerülése 
érdekében.

Módosítás: 10
2. cikk (2) bekezdés

A színezőanyagok, aromaanyagok vagy más, 
engedélyezett adalékanyagok hígításához 
vagy feloldásához használt etil-alkohol 
kizárólag mezőgazdasági eredetű lehet.

A színezőanyagok, aromaanyagok vagy más, 
engedélyezett adalékanyagok hígításához 
vagy feloldásához használt etil-alkohol el
őállítása kizárólag az EK-szerződés I. 
mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
termékekből állítható.

Indokolás

Nem elegendő az etil-alkoholnak a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra történő korlátozása. 
Pontos megszorításra van szükség, például a söralkohol felhasználásának elkerülése 
érdekében.

Módosítás: 11
2. cikk (3) számozatlan bekezdés
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A jelen rendelet II. mellékletében 
meghatározott termékekkel kapcsolatos 
szigorúbb rendelkezéseket fenntartva az 
etilalkoholnak az EK-szerződés I. 
mellékletében meghatározott mezőgazdasági 
termékekből kell származnia.

A jelen rendelet II. mellékletében 
meghatározott termékekkel kapcsolatos 
szigorúbb rendelkezéseket fenntartva a mez
őgazdasági eredetű etilalkoholnak a jelen 
rendelet I. mellékletének 3. pontjában
meghatározott kritériumoknak kell 
megfelelnie.

Indokolás

Az egységesen magas norma tiszteletben tartása érdekében szükséges itt az I. mellékletre 
utalni.

Módosítás: 12
3. cikk

Szeszesital-kategóriák

A szeszes italok a következők kategóriákba 
sorolhatók:
a) „párlatok”: a II. melléklet A. 
kategóriájában felsorolt termékek;

b) „különleges szeszes italok”: a II. 
melléklet B. kategóriájában felsorolt 
termékek;

c) „egyéb szeszes italok”: a II. melléklet C. 
kategóriájában felsorolt termékek.

törölve

Indokolás

A kategóriabesorolás mind a logikát, mind a célszerűséget nélkülözi, és csupán zavarokat 
okoz, mert a „szeszes italok” fogalma mindhárom kategóriába besorolható.

Módosítás: 13
4. cikk
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A szeszesital-kategóriákra vonatkozó
általános szabályok
1. A II. melléklet A. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „párlatok”:
a) alkoholos erjesztéssel és lepárlással 
készülnek kizárólag a II. melléklet 
meghatározása szerinti nyersanyagból;

b) nem tartalmaznak hozzáadott mez
őgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy (mez
őgazdasági eredetű) desztillátumot;

c) a 88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények kivételével nem 
tartalmaznak aromaanyagokat;

d) kizárólag a termék végső ízének teljessé
tétele érdekében ízesítik az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint, 
figyelembe véve a tagállamok vonatkozó
jogszabályait.

2. A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből el
őállíthatók;

b) tartalmazhatnak hozzáadott mez
őgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy (mez
őgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 
1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában 
meghatározottak szerinti természetes vagy 
természetazonos aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
3. A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:
a) a Szerződés I. mellékletében 
felsorolt bármely mezőgazdasági termékből 
és/vagy emberi fogyasztásra szánt 

törölve
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Indokolás

A kategóriabesorolás mind a logikát, mind a célszerűséget nélkülözi, és csupán zavarokat 
okoz, mert a „szeszes italok” fogalma mindhárom kategóriába besorolható.

Módosítás: 14
5. cikk

A tagállamok a II. mellékletben 
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 
fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

A tagállamok a III. mellékletben 
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 
fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

Indokolás

Az EU területén előállított szeszes italokra vonatkozó közös, egységes követelmények 
létrehozására irányuló elvet a szeszes italokra vonatkozó új közösségi jogszabályozásban meg 
kell tartani. Az 5. cikkben javasolt lehetőség, amely arra irányul, hogy ezeket a 
követelményeket a nemzeti jog rendelkezései szabadon szabályozhassák, a szeszes italok 
meghatározásával kapcsolatban belátható időn belül számos eltéréshez fog vezetni, amelyek 
származási ország szerint különbözőek lesznek. A rendelet ellentmond annak a törekvésnek,
amely szerint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet értelmében vett „szeszes italok” megnevezése, 
kiszerelése és meghatározása tekintetében egységes közösségi jogszabályokat kell alkotni. A 
tagállamok illetékességi körén belül mindössze a szeszes italok földrajzi jelöléseinek kellene 
megmaradniuk.

Módosítás: 15
7. cikk (1) bekezdés

(1) Azok a szeszes italok, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet A. és B. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, viselik az e 
rendeletben az azokra a termékekre 
meghatározott kereskedelmi 
megnevezéseket.

(1) Azok a szeszes italok, amelyek 
megfelelnek a II. mellékletben
meghatározott termékekre vonatkozó el
őírásoknak, viselik az e rendeletben az 
azokra a termékekre meghatározott 
kereskedelmi megnevezéseket.

Módosítás: 16
7. cikk (2) bekezdés
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(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet C. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital”
kereskedelmi megnevezéssel látják el. Ezt a 
kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

törölve

Módosítás: 17
7. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben egy szeszes ital egynél több 
szeszesital-fajta meghatározásának is 
megfelel, az a szeszes ital az adott 
szeszesital-fajták II. mellékletben felsorolt 
egy vagy több nevei alatt is értékesíthető.

törölve

Módosítás: 18
7. cikk (4) bekezdés

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül az (1) és
(2) bekezdésben említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 
meghatározására vagy kiszerelésére lehet 
felhasználni, amelyekre vonatkozóan az ilyen 
neveket a II. melléklet felsorolja. 

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül az (1) 
bekezdésben említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 
meghatározására vagy kiszerelésére lehet 
felhasználni, amelyekre vonatkozóan az ilyen 
neveket a II. melléklet felsorolja.

Módosítás: 19
7. cikk (5) bekezdés

5. A kereskedelmi jelölések a III. fejezet 
szerint a III. mellékletben meghatározott 
földrajzi jelölésekkel egészíthetők ki, vagy 
helyettesíthetőek, amennyiben ez nem jár a 
fogyasztók megtévesztésével. 

5. A kereskedelmi jelölések a III. fejezet 
szerint a III. mellékletben meghatározott 
földrajzi jelölésekkel egészíthetők ki, vagy 
helyettesíthetőek. Más földrajzi jelölések is
alkalmazhatók, amennyiben ez nem jár a 
fogyasztók megtévesztésével.

Indokolás

Amint azt a 7. cikk (5) bekezdése hangsúlyozza a döntő kérdés az, hogy a fogyasztót 
megtévesztik-e vagy sem. Ezért nem szól az ellen semmi, hogy itt a továbbiakban az eddigi 
eljárást kövessük és engedélyezzük valamennyi földrajzi jelölés alkalmazását, tehát azokét is, 
amelyeket a III. mellékletben szereplő lista nem sorol fel, amennyiben azok nem járnak a 
fogyasztók megtévesztésével.
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Módosítás: 20
7. cikk (5a) bekezdés (új)

5a. A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
jelölések egyéb jelölésekkel egészíthetőek 
ki, feltéve, hogy azokat az előállító ország 
illetékes hatóságai szabályozzák. 

Indokolás

A jelenlegi jogszabályozás szerint (1576/89 rendelet, 5. cikk (3) bekezdés, a) pont 2. mondat) 
a földrajzi jelölések egyéb jelölésekkel egészíthetőek ki, amennyiben azokat az előállító
tagállam szabályozza. Fontos, hogy ezt a rendelkezést az új rendelet megtartsa, mivel ez er
ősíti a szubszidiaritás elvét, amelynek megfelelően az EU az általános meghatározásokat ad, 
és az egyes tagállamok célzott és részletesebb jogszabályokat dolgozhatnak ki a földrajzi 
megjelöléssel ellátott saját termékeik vonatkozásában. Egy ilyen rendelkezés például lényeges
szerepet játszik abban, hogy biztosítani lehessen az Egyesült Királyság számára a jogalkotást 
annak érdekében, hogy új meghatározásokat és és címkézési szabályokat vezethessen be a skót 
whisky esetében, amelyek több változatot tartalmaznak (például: „Single Malt“, „Highland“
vagy „Speyside).“

Módosítás: 21
7. cikk (5b) bekezdés (új)

5b. A II. mellékletben említett szeszes italok 
megnevezései a III. mellékletben említett
földrajzi jelölésektől eltérő jelöléseket is 
tartalmazhatnak, feltéve, hogy ez nem vezet 
a fogyasztók megtévesztéséhez. 

Indokolás

A jelenlegi jogszabályozás szerint (1576/89 rendelet 5. cikk (2) bekezdés) a II. mellékletben 
meghatározottaktól eltérő földrajzi jelölések is alkalmazhatóak, feltéve, hogy ez nem vezet a 
fogyasztók megtévesztéséhez. Ez olyan egyértelmű fogalmak alkalmazását teszi lehetővé,
amelyeknek köszönhetően a fogyasztó azonosíthatja egy termék származási régióját vagy 
helységét (a skót whisky esetében például: „Orkney“ vagy „Dufftown). Ezek a jelölések 
ugyancsak hasznosak a megtévesztő jelölések elkerülése szempontjából is. Ezt a rendelkezést 
tehát az új rendeletben meg kellene tartani.

Módosítás: 22
7.cikk (8) bekezdés
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8. A II. mellékletben említett neveket az 
összetevők között is fel lehet sorolni, 
amennyiben azokat a 2000/13/EK irányelv 
végrehajtása érdekében elfogadott nemzeti 
intézkedésekkel összhangban használják fel.

8. A II. mellékletben említett neveket az 
összetevők között is fel lehet sorolni, 
amennyiben azokat a 2000/13/EK 
irányelvvel összhangban használják fel.

Indokolás

A 2000/13 irányelvre történő egyetlen más hivatkozás (6. cikk, (8) bekezdés, 9. cikk (3) sem 
sem él semmilyen fenntartással a nemzeti végrehajtási utasítások tekintetében. A
következetesség kedvéért és a zavarok elkerülése érdekében a 7. cikk (8) bekezdésében is
közvetlenül kellene hivatkozni a 2000/13/EK irányelvre.

Módosítás: 23
8.cikk (1) bekezdés

1. A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül
tilos a II. melléklet A. és B. kategóriájában
felsorolt kifejezések vagy a III. mellékletben 
felsorolt földrajzi megjelölések összetett 
kifejezésben történő használata vagy egy 
élelmiszer kiszerelésében az azokra történő
utalás, kivéve ha az alkohol kizárólag abból a 
szeszes italból származik, amelyre 
hivatkoznak.

(1) Tilos a II. melléklet A. és B. 
kategóriájában felsorolt kifejezések vagy a 
III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések összetett kifejezésben történő
használata vagy egy élelmiszer kiszerelésében 
az azokra történő utalás, kivéve ha az 
alkohol kizárólag abból a szeszes italból 
származik, amelyre hivatkoznak.

Indokolás

Mind a jelenlegi jogszabályozás (1576/89 és 1014/90 rendeletek), mind a javasolt új rendelet 
fontos szabályokat tartalmaz a címkézés terén, amelyek célzottan arra irányulnak, hogy a 
szeszes italok ágazatában minden körülményt figyelembe lehessen venni. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az új rendelet továbbra is elsőbbséget élvezzen a 2000/13/EK irányelvvel 
szemben és különösen, hogy a címkézésre vonatkozó, 8. cikk (1) bekezdése szerinti előírásokat 
a különböző, a 2000/13-as irányelvben felállított szabályozások ne ássák alá, az „A 
2000/13/EK irányelv sérelme nélkül“ megfogalmazást törölni kellene.

Módosítás: 24
9. cikk (1) bekezdés

(1) A „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezést a címkén szembetűnő helyen, 
tisztán és jól láthatóan kell feltüntetni, 
amennyiben a II. melléklet A. 
kategóriájában felsorolt szeszes italt a 
következőkkel keverik:

(1) A „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezést a címkén szembetűnő helyen, 
tisztán és jól láthatóan kell feltüntetni, 
amennyiben a szeszes italt a következőkkel 
keverik:
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Módosítás: 25
9. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az 
abban a bekezdésben említett keverékek 
meghatározására, kiszerelésére vagy 
címkézésére, amennyiben a keverékek 
megfelelnek a II. melléklet A. vagy B. 
kategóriájában megállapított 
meghatározások egyikének.

törölve

Módosítás: 26
9.cikk (3) bekezdés (1) számozatlan bekezdés

3. A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül az 
(1) bekezdésben említett keverékek 
eredményeképp létrejött termékek 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén a „kevert szeszes ital” kifejezés el
őtt kizárólag az e rendelet II. mellékletének 
A. vagy B. kategóriájában felsorolt 
kifejezések egyikét lehet feltüntetni, 
amennyiben az adott kifejezés nem része a 
kereskedelmi megnevezésnek és az pusztán a 
keverék valamennyi alkohol-összetevőjét 
felsoroló ugyanazon mezőben szerepel.

3. Az (1) bekezdésben említett keverékek 
eredményeképp létrejött termékek 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén a „kevert szeszes ital” kifejezés el
őtt kizárólag az e rendelet II. mellékletében
felsorolt kifejezések egyikét lehet feltüntetni, 
amennyiben az adott kifejezés nem része a 
kereskedelmi megnevezésnek és az pusztán a 
keverék valamennyi alkohol-összetevőjét 
felsoroló ugyanazon mezőben szerepel.

Indokolás

Mind a jelenlegi jogszabályozás (1576/89 és 1014/90 rendeletek), mind a javasolt új rendelet 
fontos szabályokat tartalmaz a címkézés terén, amelyek célzottan arra irányulnak, hogy a 
szeszes italok ágazatában minden körülményt figyelembe lehessen venni. Annak biztosítása 
érdekében, hogy az új rendelet továbbra is elsőbbséget élvezzen a 2000/13/EK irányelvvel 
szemben és különösen, hogy a címkézésre vonatkozó, 8. cikk (1) bekezdése szerinti előírásokat 
a különböző, a 2000/13-as irányelvben felállított szabályozások ne ássák alá, az „A 
2000/13/EK irányelv sérelme nélkül“ megfogalmazást törölni kellene.

Módosítás: 27
10. cikk (2) bekezdés 

2. A szeszes ital meghatározása, kiszerelése 
vagy címkéje kiegészíthető az „elegyített”
kifejezéssel, amennyiben a terméket 
elegyítéssel állították elő. 

2. A szeszes ital meghatározása, kiszerelése 
vagy címkéje kiegészíthető az „elegyítve 
vagy „elegyített” kifejezéssel, amennyiben a 
terméket elegyítéssel állították elő. 
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Indokolás

A javaslat megfogalmazása értelmezhető volna úgy is, mintha az „elegyített” kifejezés 
bizonyos értelemben különbözne az „elegyítve” kifejezéstől, holott valójában mindkettő
ugyanazt a folyamatot jelöli. Kétségtelenné kel tenni, hogy az új rendelet az „elegyített“
kifejezés valamennyi variációjára kiterjed, ezért a fogalmazást felül kell vizsgálni.

Módosítás: 28
10. cikk (3) bekezdés 

3. Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák, vagy azt sejtetik, 
annak a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, feltéve, hogy a terméket 
adófelügyelet mellett, illetve azzal egyenérték
ű garanciákat biztosító ellenőrzés mellett 
érlelték.

3. Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák, annak a 
legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, és a terméket adófelügyelet 
mellett, illetve azzal egyenértékű garanciákat 
biztosító ellenőrzés mellett kell érlelni.

Azokban az esetekben, amikor az osztott 
érlelés rendszerét valósítják meg, a cimkén 
csak az átlagos érlelési idő, vagy egy 
átlagos kor adható meg, amennyiben 
létezik az érintett tagállam által elismert és
megfelelő garanciákat biztosítóellenőrzési 
rendszer, amelyet az érintett tagállam 
elismernek.

Indokolás

A javasolt új rendelet szövegezése kétértelműségre adhat okot, tekintettel a 1576/89 rendelet, 
7. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, amely kimondja, hogy „...az érlelési idő csakis abban 
az esetben tüntethető fel, ha a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell vonatkozik, és azzal a 
feltétellel, hogy a terméket adófelügyelet mellett, illetve azzal egyenértékű garanciákat 
biztosító ellenőrzés mellett érlelték”. Ezt a kétértelműséget meg kell szüntetni. Ezen kívül, 
tekintettel arra, hogy az EU-ban előállított legfontosabb szeszes italok esetében több mint 100 
éve az osztott érlelés (az úgynevezett ciraderas y soleras”) rendszerét alkalmazzák, a javasolt 
felülvizsgálatot ki kellene használni arra, hogy bevezesse ennek a rendszernek a kifejezett 
megemlítését.

Módosítás: 29
12. cikk (1) bekezdés 
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1. Az e rendeletben előírt információkat a 
Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén 
kell megadni, oly módon, hogy a végső
felhasználó könnyen megértse azokat, 
kivéve, ha a vásárló tájékoztatását más 
eszközökkel biztosítják.

1. Az e rendeletben előírt információkat a 
Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén 
kell megadni, a 2000/13/EK irányelv 16. 
cikkének megfelelően. 

Indokolás

Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályokat a címkézésre vonatkozó 2000/13 /EK 
általános irányelv már tartalmazza.

Módosítás: 30
15. cikk (1) számozatlan bekezdés 

1. A III. mellékletben való feltüntetés 
érdekében a földrajzi megjelölések iránti 
kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani a 
Közösség hivatalos nyelveinek egyikén, vagy 
a kérelmekhez mellékelni kell annak a 
Közösség valamelyik hivatalos nyelvére 
történt fordítását. A kérelmekhez műszaki 
dokumentációt kell mellékelni, amely 
tartalmazza azokat az előírásokat, 
amelyeknek az érintett szeszes italnak meg 
kell felelnie. A műszaki dokumentációt az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C. 
sorozatában közzé kell tenni.

1. A III. mellékletben való feltüntetés 
érdekében a földrajzi megjelölések iránti 
kérelmeket a szóban forgó szeszes ital 
származási országa illetékes hatóságának a 
Bizottsághoz kell benyújtania a Közösség 
hivatalos nyelveinek egyikén, vagy a 
kérelmekhez mellékelni kell annak a 
Közösség valamelyik hivatalos nyelvére 
történt fordítását. A kérelmekhez műszaki 
dokumentációt kell mellékelni, amely 
tartalmazza azokat az előírásokat, 
amelyeknek az érintett szeszes italnak meg 
kell felelnie. A műszaki dokumentációt az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C. 
sorozatában közzé kell tenni.

Indokolás

Minden kétség elkerülése érdekében, és a minőségi borokra alkalmazandó rendelkezésekkel 
összhangban világosan elő kellene írni, hogy a földrajzi jelölés használatára irányuló
kérelmet a szóban forgó szeszes ita származási országa illetékes hatóságának támogatnia kell, 
és ennek a hatóságnak kell előterjesztenie.

Módosítás: 31
15. cikk 2 b) pont
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(b) a szeszes ital lényeges fizikai, vegyi,
mikrobiológiai és/vagy érzékszervi jellemzőit 
tartalmazó leírása;

(b) a szeszes ital lényeges fizikai és/vagy
vegyi és/vagy mikrobiológiai és/vagy 
érzékszervi jellemzőit tartalmazó szeszes ital 
leírása;

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a nemzeti hatóságok feladata lesz majd azon jellemző tulajdonságok 
meghatározása, amelyeknek egy szeszes italnak meg kell felelnie annak érdekében, hogy 
földrajzi megjelölés védelem alatt álljon, ezért a bejegyzési kérelem benyújtásához a szóban 
forgó szeszes ital leírása egy vagy több jellemzőt kellene tartalmaznia. A kétségek elkerülése 
érdekében tehát ezt a javasolt megfogalmazásban tisztázni kellene.

Módosítás: 32
15. cikk 2 g) pont

(g) a kérelmező neve és elérhetőségi címe. (g) a kérelmező országa illetékes 
hatóságának neve és elérhetőségi címe.

Indokolás

Minden kétség elkerülése érdekében, és a 15. cikk (1) bekezdésében javasolt megközelítéssel 
összhangban világosan elő kellene írni, hogy a földrajzi jelölés megadására irányuló kérelem 
benyújtása a szóban forgó szeszes ital/ok származási országa illetékes hatóságának.

Módosítás: 33
16. cikk

Az 1576/89/EK rendelet oltalma alatt álló
jelölések

Az e rendelet hatálybalépésekor az 
1576/89/EGK rendelet értelmében oltalom 
alatt álló valamennyi földrajzi megjelölésre 
vonatkozó termékleírást az e rendelet 
hatálybalépését követő hét éven belül a 
Bizottság részére be kell nyújtani. 

törölve

A termékleírást, azt követően, hogy azt a 
Bizottság megvizsgálta, az Európai Unió
Hivatalos Lapjának C. sorozatában közzé
kell tenni. 
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Amennyiben az e rendelet hatálybalépését 
követő hét éven belül a termékleírást nem 
tették közzé, a földrajzi megjelölés oltalma 
megszűnik. 

Indokolás

Egy ilyen szabályozás adminisztratív terheket róna mind a tagállamokra, mind a Bizottságra, 
hozzáadott értéket azonban nem teremtene.

Módosítás: 34
19. cikk

1. A Bizottságot a Szeszipari 
Irányítóbizottság, a továbbiakban: a 
bizottság, segíti. 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 
az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikke
alkalmazandó, figyelembe véve annak 8. 
cikke rendelkezéseit. 

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott határidőt egy 
hónapban kell megállapítani.

3. A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát. 

1. A Bizottságot a Szeszipari Ellenőrző
Bizottság, a továbbiakban: a bizottság, segíti. 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikke
alkalmazandó, figyelembe véve annak 8. 
cikke rendelkezéseit. 

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott határidőt 
három hónapban kell megállapítani.

3. A bizottság elfogadja saját eljárási 
szabályzatát. 

Indokolás

A Bizottság irányítóbizottság igénybe vételét javasolja, jóllehet nem a piacszervezés m
űködtetésének biztosításáról van szó. A Szeszipari Szabályozó Bizottság feladata a 
jogszabályozás kiigazítása és frissítése, és ennek a feladatnak az ellátására egy ellenőrző
bizottság inkább alkalmas.

Módosítás: 35
20. cikk

A mellékleteket a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
módosítani. 

Az I. és III. mellékletet a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással összhangban 
kell módosítani. 

Indokolás

A szeszes italok különböző típusainak meghatározását érintő módosítások a rendelet lényegi
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részét képezik. Ilyen módosításokra kizárólag az Európai Parlament és a Tanács 
egyetértésével, az együttdöntési eljárás alkalmazásával kerülhet sor, nem pedig egy bizottság 
döntése alapján, amint azt az Európai Bizottság javasolja.

Módosítás: 36
22. cikk c) pont

c) kellően indokolt esetekben az e rendelet 
egyes rendelkezéseitől való eltérés.

törölve

Indokolás

Ha a bizottsági eljárást a végrehajtási és adott esetben átmeneti intézkedések
meghatározására alkalmazzák, akkor magától a rendelettől való történő bármely eltéréshez
vagy annak figyelmen kívül hagyásához parlamenti ellenőrzés szükséges.

Módosítás: 37
I. melléklet 4.pont (1) számozatlan bekezdés

A szeszes italok előállítása során a lehetőleg 
desztillált vagy ioncserélt víz hozzáadása 
megengedhető, feltéve, hogy a víz minősége 
megfelel a 80/777/EGK tanácsi irányelv és a 
80/778/EGK tanácsi irányelv végrehajtása 
érdekében elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek, és a víz nem változtatja 
meg a termék jellegét.

A szeszes italok előállítása során a 
lehetőleg desztillált vagy ioncserélt 
víz hozzáadása megengedhető, 
feltéve, hogy a víz minősége 
megfelel a 80/777/EGK és a 
98/83/EG irányelv végrehajtása 
érdekében elfogadott nemzeti 
rendelkezéseknek, és a víz nem 
változtatja meg a termék jellegét.

Indokolás

Az ivóvíz-irányelvre való hivatkozást frissíteni kell.

Módosítás: 38
I. melléklet 5.pont (2) számozatlan bekezdés

Az így előállított szeszes ital a szeszes italok 
ugyanazon sajátos kategóriájába tartozik, 
mint az elegyítést megelőzően a szeszes 
italok.

Az így előállított szeszes ital a szeszes italok 
ugyanazon sajátos kategóriájába tartozik, 
mint az elegyítést megelőzően a szeszes 
italok.

Módosítás: 39
I. mellélet 5a. pont (új)
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5a. az eredetiség jelölései:

A fogyasztók és a piac biztonsága 
érdekében a szeszesitalok az eredetiség 
megjelölése céljából tartalmazhatnak
nyomelemeket, amennyiben azt a 
szeszesital meghatározása előírja. Ezen 
anyagoknak élelmiszerkészítményeknek 
kell lenniük, és koncentrációjuk nem 
haladhatja meg a termék 0,1 
tömegszázalékát a végtermék ízének és 
jellemzőinek megváltoztatása nélkül.

Indokolás

Az eredetjelzők lehetővé teszik a termék és a márka eredetiségének biztosítását a fogyasztók számára.

Módosítás: 40
I. melléklet 13. pont

a címkézés során, az ital szállítmányát kísérő
dokumentumokon, a kereskedelmi 
okmányokon, különösen a számlákon és 
szállítóleveleken, és a reklámozás során 
használt megjelölések

a címkézés során, a kiszerelésen és a 
csomagoláson, az ital szállítmányát kísérő
dokumentumokon, a kereskedelmi 
okmányokon, különösen a számlákon és 
szállítóleveleken, és a reklámozás során 
használt megjelölések.

Indokolás

A nem világos megfogalmazás következményeképpen keletkező kiskapuk elkerülése érdekében 
a „megjelölés“definíciójának olyan tágnak kell lennie, amennyire csak lehet, és olyan 
fogalmakra is ki kell terjednie, amelyeket nem csak a címkézés során, hanem a csomagoláson 
és a kiszerelésen alkalmaznak. (Megjegyzés: az I. melléklet 15. pontja értelmében a 
„kiszerelés“ magában foglalja a hirdetést és az egyéb eladási promóciós eszközöket is.)

Módosítás: 41
I. melléklet 16. pont

A csomagolás az egy vagy több tárolóedény 
szállítása során használt védőcsomagolásokat 
jelenti, például papírcsomagolás, bármilyen 
típusú, szalma felhasználásával történő
burkolás, kartondobozok és ládák. 

A csomagolás az egy vagy több tárolóedény 
szállítása és/vagy értékesítése során használt 
védőcsomagolásokat jelenti, például 
papírcsomagolás, bármilyen típusú, szalma 
felhasználásával történő burkolás, 
kartondobozok és ládák. 

Indokolás
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A fogyasztók védelme érdekében világosan elő kell írni, hogy a rendelkezés nem csak a 
szállítás, hanem az értékesítés során felhasznált csomagolásra is kiterjed.
A „csomagolás“ megfelelő definícióját a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK 
rendelet VII. melléklet (1) bekezdés 2. francia bekezdése tartalmazza:” a csomagolás az a véd
őburkolat — mint például a papír, különféle tasakok, kartonok és rekeszek —, amelyet egy 
vagy több tárolóedény szállítására és/vagy azoknak a kiszereléséhez használnak fel a végső
fogyasztó számára történő értékesítés céljából”.

Módosítás: 42
II. melléklet A. kategória cím

A. kategória: párlatok törölve

Módosítás: 43
II. melléklet 1. d) pont 

d) A rum előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket lehet felhasználni.

törölve

Indokolás

A rum kizárólag cukornád és melléktermékei átalakításával nyert termék, amit a fogyasztók 
nyersanyag tiszta termékké alakításának tekintenek. A borostyán és érlelt rum növekvő
népszerűsége összhangban áll ezen felfogással. Az ízesítők bevezetése hátrányosan érintheti a 
minőséget, mivel az lehetővé teszi az erjedési és lepárlási folyamatok melléktermékeinek 
felhasználását alacsony minőségű cukornád-alkohol ízesítésére, annak érdekében hogy azok 
íze és illata a rumra emlékeztessen.

Módosítás: 44
II . melléklet 2. c) pont

c) A whisky vagy whiskey nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A whisky vagy whiskey nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt, sem
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

Indokolás

Mivel a jelenlegi rendeletekben (1576/89/EK és 1014/91/EK.) a „whiskyre“ vonatkozó
rendelkezések sem a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol, sem a mezőgazdasági eredetű
desztillátumok felhasználását nem engedélyezik, ezért feltétlenül szükséges biztosítani ezen 
tilalom fenntartását.

Módosítás: 45
II. melléklet 3. a) pont
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a) a gabonapárlat olyan szeszesital, amelyet 
erjesztett gabonacefre lepárlásával nyernek, 
és amely rendelkezik a nyersanyagokból 
származó érzékszervi tulajdonságokkal.

a) a gabonapárlat olyan szeszesital, amelyet a 
gabonafajták teljes gabonaszemének
erjesztett cefréjéből nyernek és amely 
rendelkezik a nyersanyagokból származó
érzékszervi tulajdonságokkal.

Indokolás

A gabonafajták teljes gabonaszeme megerjesztett cefréjének lepárlására történő korlátozás 
célja a gabona és keményítő eredetű maradékanyagok felhasználásának megakadályozása. 

Módosítás: 46
II. melléklet 3. b) pont

b) A gabonapárlat minimális alkoholtartalma 
35 térfogatszázalék

b) A gabonapárlat minimális alkoholtartalma 
32 térfogatszázalék

Indokolás

A 35 térfogatszázalékos érték esetében nyilvánvalóan sajtóhibáról van szó. Az 
alkoholtartalom 35 térfogatszázalékra történő emelése a fogyasztói elvárások szempontjából 
csalódást okozna. Ez teljesen más ízt eredményezne.

Módosítás: 47
II. melléklet 3. e) pont

e) A „brandy” megnevezés használatához a 
gabonaszesznek erjesztett gabonacefréből 
kell készülnie, és a lepárlását úgy kell 
végezni, hogy a párlat alkoholtartalma 95% 
(V/V)-nál kisebb legyen, és rendelkezzen az 
alapanyag jellemző érzékszervi 
tulajdonságaival. 

.

e) A „gabonaszesz“ megnevezés 
használatához a gabonaszesznek erjesztett 
gabonacefréből kell készülnie, és a lepárlását 
úgy kell végezni, hogy a párlat 
alkoholtartalma 95% (V/V)-nál kisebb 
legyen, és rendelkezzen az alapanyag jellemz
ő érzékszervi tulajdonságaival. 

Indokolás

Mivel a „brandy“ szónak rendkívül világos az etimológiai eredete (brand wijn, égetett bor),
és mivel összhangot kell biztosítani a brandynak a rendeletre irányuló javaslatban felállított 
meghatározásával – amely nem hagy kétséget afelől, hogy a „brandy” szó használatát 
kizárólag azon szeszes italokra tartsuk fenn, amelyek teljes egészükben borpárlatból, vagy 
bordesztillátumból származnak –, ezért szükséges ez a módosítás.

Módosítás: 48
II. melléklet 5. a) pont 1) alpont
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1) amelyet borpárlatból állítanak elő, és 
amelyhez hozzáadtak 94,8% (V/V)-nál 
kisebb alkoholtartalomra párolt borpárlatot, 
vagy anélkül készítették, feltéve, hogy az 
említett párlat mennyisége a késztermékben 
nem haladja meg az 50%-os térfogatarányt,

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem 
érinti.

Módosítás: 49
II. melléklet 8. pont

Mazsolapálinka vagy mazsola brandy Mazsolapálinka vagy mazsolapárlat

a) A mazsolapálinka vagy mazsola brandy
olyan szeszes ital, amelyet a „Corinth Black”
vagy a „Malaga muscat” szőlőfajták szárított 
bogyóiból készült kivonat alkoholos 
erjesztésével nyernek, és amelyet 94,5% 
(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra úgy 
párolnak le, hogy a párlat rendelkezzen a 
nyersanyagból nyert aromával és ízzel.

a) A mazsolapálinka vagy mazsolapárlat
olyan szeszes ital, amelyet a „Corinth Black”
vagy a „Malaga muscat” szőlőfajták szárított 
bogyóiból készült kivonat alkoholos 
erjesztésével nyernek, és amelyet 94,5% 
(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra úgy 
párolnak le, hogy a párlat rendelkezzen a 
nyersanyagból nyert aromával és ízzel.

b) A mazsolapálinka vagy mazsola brandy
minimális alkoholtartalma
37,5 térfogatszázalék.

b) A mazsolapálinkavagy mazsolapárlat
minimális alkoholtartalma
37,5 térfogatszázalék.

c) A mazsolapálinka vagy mazsola brandy
nem tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

c) A mazsolapálinka vagy mazsolapárlat
nem tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

d) A mazsolapálinka vagy mazsola brandy el
őállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
i. alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

d) A mazsolapálinka vagy mazsolapárlat el
őállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
i. alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel. 

Indokolás

Mivel a „brandy“ szónak rendkívül világos az etimológiai eredete (brand wijn, égetett bor),
és mivel összhangot kell biztosítani a brandynak a rendeletre irányuló javaslatban felállított 
meghatározásával – amely nem hagy kétséget afelől, hogy a „brandy” szó használatát 
kizárólag azon szeszes italokra tartsuk fenn, amelyek teljes egészükben borpárlatból, vagy 
bordesztillátumból származnak –, ezért szükséges ez a módosítás.

Módosítás: 50
II. melléklet 9. a) pont, 1. alpont
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1. amelyet húsos, magozott vagy mag nélküli 
gyümölcs, vagy a gyümölcs mustjának 
alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
nyernek,

1. amelyet kizárólag húsos, magozott vagy 
mag nélküli gyümölcs, vagy a gyümölcs 
mustjának alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával nyernek,

Indokolás

Ez a módosítási javaslat a gyümölcscefre aromatizálásának vagy cukrozásának kizárása 
érdekében szükséges.

Módosítás: 51
II. melléklet 9. b) pont i) alpont 7 a és 7 b felsorolások (új)

- őszibarack,

- sárgabarack;

Indokolás

Az őszibarackok és a sárgabarackok bevonását az élelmiszerellenőrzések terén szerzett
gyakorlati tapasztalatok indokolják.

Módosítás: 52
II. melléklet B. kategória cím

B. kategória: különleges szeszes italok törölve

Módosítás: 53
II. melléklet 23a. pont (új)

23a. Ouzo

a) Az Ouzo egy ánizsízesítésű szeszesital, 
amelyet

1) kizárólag Görögországban állítanak elő,

2) olyan alkoholok összeállításával nyerik, 
amelyeket lepárlással vagy kivonatolással,
ánizs és/esetleg édeskömény hozzáadásával, 
a Chios szigetén honos masztixfa (Pistacia 
lentiscus Chia vagy latifolia) balzsamos 
mézgája és más aromás magvak, növények 
és gyümölcsök hozzáadásával ízesítenek, 
amelyben a lepárlással ízesített alkohol az 
ouzo alkoholtartalmának legalább 20
térfogatszázaléka. 

b) Ennek a párlatnak
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1) lepárlásakor hagyományos, nem 
folyamatosan működő, rézből készült, 
legfeljebb 1000 liter űrtartalmú
lepárlóberendezés útján kell készülnie,

2) 55-0 térfogatszázalék 
alkoholtartalmúnak kell lennie, a nevezett 
két értéket is beleértve.
c) Az ouzo színtelen kell legyen és 
literenként legfeljebb 50 gramm cukrot 
tartalmazhat.

Módosítás: 54
II. melléklet 29. a) pont első albekezdés bevezető rész

a) A vodka olyan mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

a) A vodka olyan gabonaszemekből, 
burgonyából és/vagy cukorrépamelaszból 
nyert etil-alkoholból gyártott szeszes ital, 
amelyet:

Indokolás
A vodka olyan ital, amelyet hagyományosan gabonaszemekből, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból állítanak elő, és ezért nagyon fontos, hogy a vodka a többi szeszesitallal 
(például a rummal, a whiskyvel stb.) megegyező védelmet kapjon. Az összetevők kiválasztása 
befolyásolja az érzékszervi jellemzőket (ízt), és ezért ezeket a gabonaszemekre, a burgonyára 
és/vagy a cukorrépamelaszra kell korlátozni, amivel az összetevők címkén való feltüntetésére 
vonatkozó kötelezettség formájában a vodkagyártókra rótt többletteher is szükségtelenné
válik. Amennyiben e kötelezettség célja az, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak az adott 
szeszes ital előállításához felhasznált összetevőkről, akkor ennek a más élelmiszerek összetev
őinek felsorolását már ma is előíró címkézési irányelvvel összhangban horizontálisan 
vonatkoznia kell az összes szeszes italra is.

Módosítás: 55
II. melléklet 29. a) 1) pont

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonaszemekből, burgonyából és 
cukorrépamelaszból nyernek,

Indokolás

A szeszesital feldolgozóipara különösen a cukorpiaci reformot követően még mindig fontos 
felvevőpiaca a cukortermelésnek. Szükséges biztosítani, hogy kizárólag a cukorrépából nyert 
melaszt engedélyezzék, cukornádból nyert alkoholok nyersanyagként történő behozatalának
megakadályozása érdekében.
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Módosítás: 56
II. melléklet 29. a) 2) pont

2) lepárolják és/vagy rektifikálják úgy, hogy 
a felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok és 
az erjesztés során képződött melléktermékek 
érzékszervi jellemzőit szelektíven csökkentik.

2) legalább 96,0 térfogatszázalék 
alkoholtartalomra lepárolják és/vagy 
rektifikálják úgy, hogy a felhasznált mez
őgazdasági nyersanyagok és az erjesztés 
során képződött melléktermékek érzékszervi 
jellemzőit szelektíven csökkentik, és 
amelyben a maradványelemek 
legmagasabb értékei megfelelnek az I. 
mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottaknak, kivéve a 
metanolmaradványt, amely a végtermékben 
nem haladhatja meg a tiszta alkohol 
hektoliterjére vonatkoztatott 30 gramm 
értéket.

Módosítás: 57
II. melléklet 29. a) pont (2) számozatlan bekezdés 

A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást ismételt lepárlás 
és/vagy megfelelő technológiai 
segédanyagokkal történő kezelés követheti, 
ideértve az aktív szénnel történő kezelést.

A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást (törlés) megfelelő
technológiai segédanyagokkal történő
kezelés követheti, ideértve az aktív szénnel 
történő kezelést,

Módosítás: 58
II. melléklet 29. a) pont (3) számozatlan bekezdés 

A maradvány maximális szintjének meg 
kell felelnie az I. mellékletben az etil-
alkoholra meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

törölve

Módosítás: 59
II. melléklet 29. d) pont
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d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
vodka megnevezése, kiszerelése vagy 
címkézése fel kell tüntesse a kereskedelmi 
megnevezéssel egy mezőben a mez
őgazdasági eredetű etil-alkohol el
őállításához használt alapanyagokat. A 
kereskedelmi megnevezés megjelenítésére 
használt betűméret egyharmadánál 
nagyobb, de felénél kisebb betűméretet kell 
használni.

törölve

Módosítás: 60
II. melléklet 44. a) pont (új)

44. a) Gyümölcsből készített vagy 
gyümölcsöt tartalmazó jenever

a) A gyümölcsből készített vagy gyümölcsöt 
tartalmazó jenever olyan likőr, illetve egyéb 
szeszes ital,

1) amely a jenever gyümölccsel vagy 
növénnyel és/vagy gyümölcs vagy növény 
részeivel való ízesítésével, gyümölcslé
és/vagy gyümölcs vagy növény párlatának 
és/vagy gyümölcsből vagy növényből kivont 
sűrített aromaanyagok párlatának 
hozzáadásával készült,
2) amelynek aromája természetes és/vagy 
természetazonos aromaanyagok 
hozzáadásával tökéletesíthető,
3) édesíthető,

4) rendelkezik az adott gyümölcs jellegzetes 
érzékszervi tulajdonságaival,
b) minimális alkoholtartalma 20
térfogatszázalék.
c) A „gyümölcs” szó helyett a ténylegesen 
felhasznált gyümölcs megnevezése 
alkalmazható

Indokolás

A vruchtenjenever meghatározását meg kell tartani (lásd a 1014/90/EK rendelet mellékletét), 
mivel ezen ital jellemzői nem teljes mértékben egyeznek a jeneverével. A vruchtenjenever ezért 
nem tekinthető olyan terméknek, amelynek névoltalmát a jenever III. mellékletben említett 
földrajzi megjelölése garantálná.

Módosítás: 61
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II. melléklet C. kategória cím

C. kategória: Egyéb szeszes italok törölve

Módosítás: 62
II. melléklet C. kategória 1. pont

1. Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek az 1. cikk meghatározásának, 
azonban nem sorolhatók az A. vagy a B. 
Kategóriába, „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezéssel kell meghatározni, kiszerelni 
és címkézni.

törölve

Módosítás: 63
II. melléklet C. kategória 3. pont

3. A Slivovice a Cseh Köztársaságban 
gyártott olyan termék, amelyet úgy 
nyernek, hogy a végső lepárlást megelőzően 
a szilvapárlathoz egy maximum 30
térfogatszázalékú mezőgazdasági etil-
alkoholt adnak. Ezt a terméket „szeszes 
italként” kell meghatározni és az elülső
címként ugyanabban a mezőben 
használható a Slivovice név is. Amennyiben 
a cseh Slivovice-t a Közösségben 
forgalmazzák, a termék alkohol-összetételét 
fel kell tüntetni a címkén. E rendelkezés 
nem érinti a Slivovice név használatát az A. 
jategória 9. pontja szerinti 
gyümölcspárlatokra.

3. A Slivovice a Cseh Köztársaságban 
gyártott olyan termék, amelyet úgy 
nyernek, hogy a végső lepárlást megelőzően 
a szilvapárlathoz egy maximum 30
térfogatszázalékú mezőgazdasági etil-
alkoholt adnak. Ezt a terméket „szeszes 
italként” kell meghatározni és az elülső
címként ugyanabban a mezőben 
használható a Slivovice név is. Amennyiben 
a cseh Slivovice-t a Közösségben 
forgalmazzák, a termék alkohol-összetételét 
fel kell tüntetni a címkén. E rendelkezés 
nem érinti a Slivovice név használatát a 9. 
pont szerinti gyümölcspárlatokra.

Módosítás: 64
III. melléklet első alcím

A. Párlatok törölve

Módosítás: 65
III. melléklet 3. pont 2. törés 2. sor, 16a) lábjegyzet (új)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand 16a)
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16a) A „Korn” és a „Korbrand” gabonából 
készült szeszesitalok, amelyeket 
hagyományosan Németországban, valamint 
a Közösség olyan területein, ahol a német a 
hivatalos nyelv, adalékanyagok hozzáadása
nélkül, a következőképpen állítanak elő:
- vagy kizárólag a búza, az árpa, a zab, a 
rozs, vagy a hajdina teljes gabonaszeméből, 
annak valamennyi alkotórészével készült 
erjesztett cefre lepárlásával, vagy
- az előző gondoltajelben leírtak szerint 
nyert párlat újbóli lepárlásával.
A „Korn“ gabonapárlat minimális 
alkoholtartalma 32 térfogatszázalék.
A „Kornbrand“ gabonapárlat minimális 
alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék..

Indokolás

A bizottsági javaslat preambulumának 2. bevezető hivatkozása értelmében a hagyományos el
őállítási módokat figyelembe kell venni. A „Korn" Németországban hagyományos termék, 
amelyet az 1576/89/EGK rendeletnek megfelelően, 32 térfogatszázalék minimális 
alkoholtartalommal állítanak elő.

Módosítás: 66
III. melléklet 5. pont 3. törés 1. sor

... Spanyolország.

Módosítás: 67
III. melléklet 6. pont 2. és 3. törés 34 a és 35 a sorok (új)

Tsikoudia Görögország
Tsipouro Görögország

Módosítás: 68
III. melléklet második alcím

B. Különleges szeszes italok törölve

Módosítás: 69
III. melléklet 23. pont 2. törés 7. sor , 17a) lábjegyzet (új)
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Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο17a)

17a) Az Ouzo egy ánizsos szeszesital, 
amelyet kizárólag Görögországban és 
Cipruson állítanak elő.

Olyan alkoholok összeállításával nyerik, 
amelyeket lepárlással vagy macerálással 
ánizs és/esetleg édeskömény hozzáadásával, 
a Chios szigetén honos masztixfa (Pistacia 
lentiscus Chia vagy latifolia) balzsamos 
mézgája és más aromás magvak, növények 
és gyümölcsök hozzáadásával ízesítenek, 
amelyben a lepárlással ízesített alkohol az 
ouzo alkoholtartalmának legalább 37,5
térfogatszázaléka.

Módosítás: 70
III. melléklet 23. pont 2. és 3. törés 7 a és 7 b sorok (új)

(…)

Ouzo of Mitilene ...

Ouzo of Plomari ...

Módosítás: 71
III. melléklet 31. pont 2. és 3. törés 31 a, 31 b, 31 c és 31 d sorok (új)

Masticha of Chios ...

Kitro of Naxos ...

Kouat of Corfu ...
Tentoura ...

Módosítás: 72
III. melléklet harmadik alcím

Egyéb szeszes italok törölve

ELJÁRÁS
Cím a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és 

címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról
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