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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji polega na rewizji oraz zebraniu obowiązujących rozporządzeń odnoszących 
się do napojów spirytusowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi w celu zwi
ększenia przejrzystości tekstu rozporządzenia, uwzględnienie w nim nowych rozwiązań
technicznych, a także zasad obowiązujących w WTO.

Wiosek wprowadza podział różnych typów napojów spirytusowych na trzy kategorie w zale
żności od surowców, używanych do ich produkcji, jak i dodawanych substancji 
aromatycznych. Proponowana kategoryzacja jest jednak nieco problematyczna, ponieważ mo
że wprowadzić zamieszanie, jako że niektóre rodzaje napojów spirytusowych mogą należeć do 
kilku kategorii. Rozsądną alternatywą proponowanej kategoryzacji byłoby opatrzenie 
wszystkich napojów spirytusowych wykazem składników odpowiadającym wykazom 
wymaganym dla innych produktów spożywczych zgodnie z dyrektywą dotyczącą
etykietowania.

Ponadto Komisja proponuje zmianę procedury w przypadku przyszłych zmian przepisów w tej 
dziedzinie tak, aby załączniki rozporządzenia mogły w przyszłości być zmieniane w drodze 
procedury komitetu zarządzającego.

Dziedzina napojów spirytusowych nie jest objęta rozporządzeniem UE w sprawie ochrony 
oznaczeń geograficznych (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r.). 
Wniosek Komisji zawiera w związku z tym odrębne postanowienia w sprawie definicji, 
ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych. Niniejsza propozycja dostosowuje te 
postanowienia do norm międzynarodowych.

Aktualizacja i dokonanie zmian systemu oznaczeń geograficznych zgodnie z WTO, a także 
wprowadzanie zmian do załącznika I i III za pomocą pojedynczej i przejrzystej procedury to 
pozytywne inicjatywy. Zadaniem komitetu pracującego nad rozporządzeniem w sprawie 
napojów spirytusowych jest dostosowanie i aktualizacja przepisów prawnych, dlatego też
sprawozdawca jest zdania, że najwłaściwsze będzie zastosowanie procedury komitetu 
regulacyjnego.

W obowiązujących przepisach nie ma szczególnych wymogów surowcowych odnoszących się
do procesu produkcji wódki, która może być wytwarzana z alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego. Wniosek Komisji zachowuje tę definicję oraz proponuje umieszczanie na etykiecie 
produktu wykazu zastosowanych surowców.

Już od dawna próbowano stworzyć bardziej szczegółową definicję wódki, która tradycyjnie 
wytwarzana jest na bazie zboża oraz/lub ziemniaków. Odpowiadałoby to ścisłym wymogom 
surowcowym obowiązującym dla szeregu innych typów napojów spirytusowych, takich jak 
rum, whisky, itp. Zamiast proponować wykaz surowców dla wódki, należałoby wprowadzić
przekrojowe reguły oznaczania wszystkich rodzajów napojów spirytusowych, aby konsumenci 
mogli uzyskać wyraźne i jasne informacje na temat zastosowanych składników.
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1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w 
szczególności jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w
szczególności art. 37 i 95,

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe stanowią ważny produkt rolny Wspólnoty, w związku z czym art. 37 winien 
zostać włączony do podstawy prawnej.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1 a (nowy)

(1a) Napoje spirytusowe są ważnym 
rynkiem dla rolnictwa wspólnotowego. 
Opiera się on w znacznej mierze na 
renomie, jaką te produkty cieszą się we 
Wspólnocie i na rynku światowym i która 
wynika z jakości tradycyjnych wyrobów. 
Dla utrzymania tego rynku należy chronić
cechy szczególne tych produktów.

Uzasadnienie

Należy chronić dobrą markę i tradycję, będące cechami jakościowymi. Należy przy tym uwzgl
ędnić zwiększającą się orientację rynkową WPR oraz coraz większą globalizację, które 
wymagają wykorzystania wszystkich istniejących szans rynkowych dla produktów rolnych.
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Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

(3) W celu uzyskania lepszego 
systematycznego podejścia do 
prawodawstwa regulującego kwestie 
napojów spirytusowych, wskazane jest 
sklasyfikowanie tych napojów w trzech 
kategoriach, zgodnie z wyraźnie okre
ślonymi kryteriami wytwarzania i 
etykietowania.

skreślony

Uzasadnienie

Kategoryzacja nie jest logiczna i nie spełnia swego zadania, wprowadza jedynie zamieszanie, 
jako że termin „napoje spirytusowe” pojawia się we wszystkich trzech kategoriach. Uwaga t
łumacza: w polskiej wersji językowej termin „napoje spirytusowe” pojawia się jedynie w 
dwóch kategoriach.

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 5

(5) W szczególności, aby spełnić
oczekiwania konsumentów i zachować
zgodność z tradycyjnymi praktykami, 
alkohol etylowy stosowany do 
wytwarzania napojów spirytusowych 
powinien być wyłącznie pochodzenia 
rolniczego. Zapewni to również rynek 
zbytu dla podstawowych produktów 
rolnych.

(5) W szczególności należy podkreślić, 
że aby spełnić oczekiwania 
konsumentów i zachować zgodność z 
tradycyjnymi praktykami, alkohol etylowy 
stosowany do wytwarzania napojów 
spirytusowych nadal będzie wyłącznie 
pochodzenia rolniczego. Zapewni to 
również rynek zbytu dla podstawowych 
produktów rolnych.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że już na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia nie jest możliwe 
wykorzystanie innego alkoholu etylowego niż destylowany w rolnictwie.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 7
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(7) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości napojów 
spirytusowych i zróżnicowania w 
danym sektorze, Państwa cz
łonkowskie powinny przyjąć
surowsze przepisy lub przepisy będ
ące uzupełnieniem tych 
ustanowionych w niniejszym rozporz
ądzeniu, w odniesieniu do 
wytwarzania, opisu, prezentacji, a zw
łaszcza etykietowania napojów 
spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach.

skreślony

Uzasadnienie

Ten punkt uzasadnienia wniosku Komisji jest sprzeczny z celem rozporządzenia, jakim jest 
harmonizacja prawa w państwach członkowskich, a ponadto niesie ryzyko powstania zakłóceń
konkurencji.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 13

(13) Przy przechodzeniu od reguł
ustanowionych w rozporządzeniu 
(EWG) nr 1576/89 do tych 
ustanowionych w niniejszym rozporz
ądzeniu mogą pojawić się trudności, 
których w niniejszym rozporządzeniu nie 
przewidziano. Dlatego wskazane jest 
stworzenie możliwości przyjęcia przez 
Komisję niezbędnych środków przej
ściowych. Ponadto Komisja powinna 
otrzymać prawo rozstrzygania 
problemów praktycznych, 
charakterystycznych dla sektora 
napojów spirytusowych,

(13) Przy przechodzeniu od reguł
ustanowionych w rozporządzeniu 
(EWG) nr 1576/89 do tych 
ustanowionych w niniejszym rozporz
ądzeniu mogą pojawić się trudności, 
których w niniejszym rozporządzeniu nie 
przewidziano. Dlatego wskazane jest 
stworzenie możliwości przyjęcia przez 
Komisję niezbędnych środków przej
ściowych,

Uzasadnienie

Komisja przyznaje sobie nieograniczone uprawnienia do rozwiązywania tego, co nazywa 
„problemami praktycznymi”. Wniosek w żaden sposób nie definiuje zakresu działania 
wspólnotowej władzy wykonawczej. Z tego względu należy skreślić niniejsze zdanie.
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Poprawka 7
Artykuł 1 akapit pierwszy litera c)

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i maksymalnie 80%
obj.,

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i maksymalnie 96%
obj. (z zastrzeżeniem odstępstw od 
tych wartości przewidzianych w zał
ącznikach do niniejszego rozporz
ądzenia, w szczególności z wył
ączeniem punktu 41 załącznika II),

Uzasadnienie

W załącznikach określa się odstępstwa od tych wartości, jak np. w odniesieniu do likieru 
jajecznego i advocaata.

Poprawka 8
Artykuł 1 akapit pierwszy litera d i) tiret drugie

- w drodze maceracji substancji ro
ślinnych,
i/lub

- w drodze maceracji substancji ro
ślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia 
rolniczego i/lub destylatach pochodzenia 
rolniczego i/lub napojów spirytusowych w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia i/lub

Uzasadnienie

Maceracja to proces zmiękczania poprzez namoczenie w płynie, ale o ile ten płyn nie zostanie 
określony w proponowanych definicjach, powyższe wyrażenie samo w sobie nie będzie stanowi
ć odpowiedniej lub zrozumiałej definicją „napoju spirytusowego” (Art. 1 ust. 2 rozporz
ądzenia 1576/89 osiąga podobny skutek dzięki połączeniu zapisów proponowanych tiret 
drugiego i trzeciego).

Poprawka 9
Artykuł 2 akapit pierwszy

Do przyrządzania napojów 
spirytusowych oraz ich wszystkich sk
ładników należy stosować wyłącznie 
alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego.

Do przyrządzania napojów 
spirytusowych oraz ich wszystkich sk
ładników należy stosować wyłącznie 
alkohol etylowy pozyskiwany z 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I Traktatu.
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Uzasadnienie

Samo ograniczenie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest niewystarczające. 
Precyzyjne zawężenie jest konieczne na przykład w celu uniknięcia stosowania alkoholu 
piwnego.

Poprawka 10
Artykuł 2 akapit drugi

Do rozcieńczania lub rozpuszczania 
środków barwiących, aromatyzujących 
lub innych dodatków, których 
stosowanie jest dopuszczalne do przyrz
ądzania napojów spirytusowych, należy 
stosować alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego.

Do rozcieńczania lub rozpuszczania 
środków barwiących, aromatyzujących 
lub innych dodatków, których 
stosowanie jest dopuszczalne do przyrz
ądzania napojów spirytusowych, należy 
stosować alkohol etylowy pozyskiwany 
z produktów rolnych wymienionych 
w załączniku I Traktatu.

Uzasadnienie

Samo ograniczenie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest niewystarczające. 
Precyzyjne zawężenie jest konieczne na przykład w celu uniknięcia stosowania alkoholu 
piwnego.

Poprawka 11
Artykuł 2 akapit trzeci

Z zastrzeżeniem ograniczeń
ustanowionych w odniesieniu do 
wyrobów specyficznych w
załączniku II do niniejszego rozporz
ądzenia, alkohol etylowy musi zostać
otrzymany z
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu.

Z zastrzeżeniem ograniczeń
ustanowionych w odniesieniu do 
wyrobów specyficznych w
załączniku II do niniejszego rozporz
ądzenia, alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego musi spełniać kryteria 
wymienione w załączniku I pkt 3 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W celu dalszego utrzymania jednolicie wysokiej normy jakości konieczne jest tutaj odniesienie 
do załącznika I.
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Poprawka 12
Artykuł 3

Kategorie napojów spirytusowych skreślony

Napoje spirytusowe można sklasyfikować w 
następujący sposób:
a) „wódki”: wyroby wymienione w zał
ączniku II w ramach kategorii A;

b) „specyficzne napoje spirytusowe”:
wyroby wymienione w załączniku II w 
ramach kategorii B;

c) „pozostałe napoje spirytusowe”: wyroby 
wymienione w załączniku II w ramach 
kategorii C.

Uzasadnienie

Kategoryzacja nie jest logiczna i nie spełnia swego zadania, wprowadza jedynie zamieszanie, 
jako że termin „napoje spirytusowe” pojawia się we wszystkich trzech kategoriach. Uwaga t
łumacza: w polskiej wersji językowej termin „napoje spirytusowe” pojawia się jedynie w 
dwóch kategoriach.

Poprawka 13
Artykuł 4

Ogólne przepisy dotyczące kategorii 
napojów spirytusowych

skreślony

1. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii A, „wódki”:

a) można wytwarzać wyłącznie w drodze 
fermentacji alkoholowej i destylacji 
surowców, zgodnie z definicjami 
zamieszczonymi w załączniku II;

b) nie mogą zawierać alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego ani destylatu 
(pochodzenia rolniczego);
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c) nie mogą zawierać środków aromatyzuj
ących innych niż środki i preparaty 
aromatyzujące określone w art. 1 ust. 2 
lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG;

d) można słodzić wyłącznie w celu dope
łnienia ostatecznego smaku wyrobu, 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz z uwzgl
ędnieniem przepisów ustawowych 
poszczególnych Państw Członkowskich.
2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii B, „specyficzne napoje 
spirytusowe” mogą:
a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu;

b) zawierać dodatek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub destylat 
pochodzenia rolniczego);

c) zawierać naturalne lub identyczne z 
naturalnymi środki i preparaty aromatyzuj
ące określone w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) 
oraz ii) i w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG;

d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych, 
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia.

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych 
w załączniku II w ramach kategorii C, 
„pozostałe napoje spirytusowe” mogą:

a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu 
i/lub środków spożywczych przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi;
b) zawierać dodatek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub destylat 
(pochodzenia rolniczego);
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c) zawierać środki i preparaty aromatyzuj
ące określone w dyrektywie 88/388/EWG;
d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych, 
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Kategoryzacja nie jest logiczna i nie spełnia swego zadania, wprowadza jedynie zamieszanie, 
jako że termin „napoje spirytusowe” pojawia się we wszystkich trzech kategoriach. Uwaga t
łumacza: w polskiej wersji językowej termin „napoje spirytusowe” pojawia się jedynie w 
dwóch kategoriach.

Poprawka 14
Artykuł 5

Państwa członkowskie mogą ustanawiać
przepisy surowsze lub przepisy będące uzupe
łnieniem tych ustanowionych w załączniku II
w odniesieniu do wytwarzania, opisu, 
etykietowania, pakowania i prezentacji 
napojów spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach, w zakresie zapewniającym 
zgodność z prawem wspólnotowym.

Państwa członkowskie mogą ustanawiać
przepisy surowsze lub przepisy będące uzupe
łnieniem tych ustanowionych w załączniku
III w odniesieniu do wytwarzania, opisu, 
etykietowania, pakowania i prezentacji 
napojów spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach, w zakresie zapewniającym 
zgodność z prawem wspólnotowym.

Uzasadnienie

W nowych przepisach prawa UE dotyczących napojów spirytusowych powinno utrzymać się
zasadę tworzenia wspólnych, jednolitych wymogów dla napojów spirytusowych 
produkowanych na terytorium UE. Proponowanie w art. 5 możliwości dowolnego regulowania 
tych wymogów przepisami prawa krajowego doprowadzi dość szybko do powstania wielu odr
ębnych definicji napojów spirytusowych, różniących się między sobą w zależności od kraju 
pochodzenia. Jest to propozycja niezgodna z ideą tworzenia jednolitych wspólnotowych 
przepisów w zakresie opisu, prezentacji i definiowania napojów spirytusowych jaką
charakteryzowało się rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89. W gestii państw członkowskich 
powinny pozostawać jedynie napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi.

Poprawka 15
Artykuł 7 ustęp 1
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1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
kategoriach A i B załącznika II powinny by
ć opatrzone nazwą handlową w nich okre
śloną.

1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
załączniku II powinny być opatrzone nazwą
handlową w nich określoną.

Poprawka 16
Artykuł 7 ustęp 2

2. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych 
w kategorii C załącznika II powinny być
opatrzone nazwą handlową w brzmieniu 
„napój spirytusowy”. Tej nazwy handlowej 
nie można uzupełniać ani zmieniać.

skreślony

Poprawka 17
Artykuł 7 ustęp 3

3. W przypadku, gdy napój spirytusowy 
odpowiada definicji więcej niż jednego 
specyficznego rodzaju napoju 
spirytusowego, można go sprzedawać pod 
jedną lub kilkoma nazwami określonymi 
dla tych specyficznych rodzajów napojów 
spirytusowych w załączniku II.

skreślony

Poprawka 18
Artykuł 7 ustęp 4

4. Nie naruszając przepisów ust. 8, nazw 
określonych w ust. 1 i 2 nie można używać
do opisu lub jakiejkolwiek prezentacji napoju 
innego niż napój spirytusowy, dla którego te 
nazwy zostały określone w załączniku II.

4. Nie naruszając przepisów ust. 8, nazw
określonych w ust. 1 nie można używać do 
opisu lub jakiejkolwiek prezentacji napoju 
innego niż napój spirytusowy, dla którego te 
nazwy zostały określone w załączniku II.

Poprawka 19
Artykuł 7 ustęp 5
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5. Nazwy handlowe można uzupełniać
lub zastępować oznaczeniem 
geograficznym
wymienionym w załączniku III oraz 
zgodnie z przepisami rozdziału III, z 
zastrzeżeniem, że nie wprowadza to 
konsumenta w błąd.

5. Nazwy handlowe można uzupełniać
lub zastępować oznaczeniem 
geograficznym
wymienionym w załączniku III oraz 
zgodnie z przepisami rozdziału III. Mo
żna stosować inne oznaczenia 
geograficzne z zastrzeżeniem, że nie 
wprowadza to konsumenta w błąd.

Uzasadnienie

Jak podkreślono w art. 7 ust. 5 b), decydująca jest kwestia, czy konsument jest wprowadzany 
w błąd, czy nie. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie temu, by postępować nadal tak jak 
dotychczas i dopuścić stosowanie wszystkich oznaczeń geograficznych, a więc także takich, 
które nie są wymienione w wykazie w załączniku III, o ile nie wprowadzają konsumenta w bł
ąd.

Poprawka 20
Artykuł 7 ustęp 5a (nowy) 

5a. Oznaczeniom geograficznym 
wymienionym w załączniku III mogą
towarzyszyć dodatkowe dane, pod 
warunkiem że są one uregulowane przez 
odnośne władze w kraju produkcji.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące prawodawstwo (rozporządzenie 1576/89, art. 5 ust. 3 lit. a), zdanie 
drugie) przewiduje, że oznaczenia geograficznym mogą być uzupełniane o dodatkowe dane 
szczegółowe, z zastrzeżeniem przepisów państwa członkowskiego wytwarzania. Istotne jest 
utrzymanie tego zapisu w nowym rozporządzeniu, ponieważ wzmacnia on zasadę pomocniczo
ści, dzięki której UE odpowiada za prawodawstwo dotyczące definicji rodzajowych, natomiast 
państwa członkowskie mogą wydawać specjalne i bardziej szczegółowe ustawy dotyczące w
łasnych produktów z oznaczeniami geograficznymi.  Utrzymanie takiego zapisu będzie na 
przykład konieczne dla zapewnienia, aby Wielka Brytania mogła uchwalać wprowadzanie 
nowych definicji i przepisów w zakresie etykietowania dotyczących Scotch Whisky, które mają
na celu uwzględnienie nowych określeń, jak „Single Malt”, „Highland” „Speyside”. 

Poprawka 21
Artykuł 7 ustęp 5b (nowy) 
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5b. Nazwy napojów spirytusowych 
wymienione w załączniku II mogą być
uzupełnione o oznaczenia geograficzne 
inne niż zawarte w załączniku III, pod 
warunkiem, że nie będą one wprowadzać w 
błąd konsumentów.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące prawodawstwo (rozporządzenie 1576/89, art. 5 ust. 2) przewiduje mo
żliwość stosowania dodatkowych oznaczeń geograficznych innych niż wymienione w zał
ączniku II, pod warunkiem, że nie będą one wprowadzać w błąd konsumentów. Jest to istotne 
dla zezwolenia na stosowanie niekontrowersyjnych terminów, które umożliwiają konsumentom 
identyfikację regionu lub miejscowości, z której wyrób pochodzi (np. w przypadku szkockiej 
whisky „Orkney” lub „Dufftown”). Pomaga to także zapobiegać mylącym oznaczeniom. 
Zapis ten powinien zatem zostać utrzymany w nowym rozporządzeniu.

Poprawka 22
Artykuł 7 ustęp 8 

8. Nazwy określone w załączniku II mogą
zostać włączone do wykazu składników, 
jeżeli są stosowane zgodnie ze 
środkami krajowymi przyjętymi w celu 
wykonania
dyrektywy 2000/13/WE.

8. Nazwy określone w załączniku II mogą
zostać włączone do wykazu składników, 
jeżeli są stosowane zgodnie z 
dyrektywą 2000/13/WE.

Uzasadnienie

Wszystkie inne odniesienia do dyrektywy 2000/13/WE (art. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3 i art. 
29 lit. d)) nie zawierają takiego określenia dotyczącego krajowych przepisów wykonawczych. 
Aby zapewnić spójność i uniknąć zamieszania, art. 7 ust. 8 powinien także odwoływać się
bezpośrednio do dyrektywy 2000/13/WE. 

Poprawka 23
Artykuł 8 ustęp 1 
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1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do prezentacji środków spo
żywczych zakazuje się stosowania w wyra
żeniach złożonych, określeń wymienionych w
ramach kategorii A lub B załącznika II lub 
oznaczeń geograficznych wymienionych w za
łączniku III, albo odniesień do nich, chyba że 
alkohol został wytworzony wyłącznie z okre
ślonego napoju spirytusowego.

1. Do prezentacji środków spożywczych 
zakazuje się stosowania w wyrażeniach zło
żonych, określeń wymienionych w zał
ączniku II lub oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do nich, chyba że alkohol został
wytworzony wyłącznie z określonego napoju 
spirytusowego.

Uzasadnienie

Zarówno obecnie obowiązujące prawodawstwo (rozporządzenia 1576/89 i 1014/90), jak i 
wniosek dotyczący nowego rozporządzenia zawierają ważne zasady dotyczące etykietowania, 
które mają odnosić się do szczególnych sytuacji w sektorze napojów spirytusowych. Celem 
zapewnienia, aby nowe rozporządzenie miało pierwszeństwo przed dyrektywą 2000/13/WE, a 
w szczególności przed przepisami jej art. 8 ust. 1, należy usunąć frazę „Nie naruszając 
przepisów dyrektywy 2000/13/WE”.

Poprawka 24
Artykuł 9 ustęp 1 zdanie wprowadzające

1. Nazwa handlowa „napój spirytusowy”
powinna być wskazana w wyraźny sposób w 
widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy napój alkoholowy 
wymieniony w ramach kategorii A zał
ącznika II jest zmieszany z:

1. Nazwa handlowa „napój spirytusowy”
powinna być wskazana w wyraźny sposób w 
widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy napój alkoholowy jest 
zmieszany z:

Poprawka 25
Artykuł 9 ustęp 2

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do opisu, 
prezentacji lub etykietowania mieszanek 
określonych w tym ustępie, jeżeli 
odpowiadają one jednej z definicji 
ustanowionych w ramach kategorii A lub B 
załącznika II.

skreślony

Poprawka 26
Artykuł 9 ustęp 3 akapit pierwszy
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3. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do opisu, prezentacji lub 
etykietowania wyrobów powstałych z 
mieszanek określonych w ust. 1 można u
żywać tylko jednego z określeń
wymienionych w ramach kategorii A lub B 
załącznika II do niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli określenie takie nie jest częścią nazwy 
handlowej, lecz jest jedynie wymienione w 
tym samym polu widzenia, co wykaz 
wszystkich składników alkoholowych danej 
mieszaniny, przy czym określenie takie jest 
poprzedzone wyrazami „mieszanka napojów 
spirytusowych”.

3. Do opisu, prezentacji lub etykietowania 
wyrobów powstałych z mieszanek okre
ślonych w ust. 1 można używać tylko 
jednego z określeń wymienionych w ramach 
kategorii A lub B załącznika II do 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli określenie 
takie nie jest częścią nazwy handlowej, lecz 
jest jedynie wymienione w tym samym polu 
widzenia, co wykaz wszystkich składników 
alkoholowych danej mieszaniny, przy czym 
określenie takie jest poprzedzone wyrazami 
„mieszanka napojów spirytusowych”.

Uzasadnienie

Zarówno obecnie obowiązujące prawodawstwo (rozporządzenia 1576/89 i 1014/90), jak i 
projekt nowego rozporządzenia zawierają ważne zasady dotyczące etykietowania, które mają
odnosić się do szczególnych sytuacji w sektorze napojów spirytusowych. W celu zapewnienia, 
aby nowe rozporządzenie miało pierwszeństwo przed dyrektywą 2000/13/WE, a w szczególno
ści, aby przepisy jego art. 8 ust. 1 dotyczące etykietowania nie były podważane przez inne 
zasady ustanowione dyrektywą 2000/13/WE, należy usunąć frazę „Nie naruszając przepisów 
dyrektywy 2000/13/WE”.

Poprawka 27
Artykuł 10 ustęp 2

2. W opisie, do celów prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego można 
dodatkowo umieścić termin „kupa
żowany”, lecz tylko w przypadku, gdy 
dany wyrób
jest poddawany procesowi kupażowania.

2. W opisie, do celów prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego można 
dodatkowo umieścić termin „kupa
żowany”, „kupażowano” lub „kupa
żowanie”, lecz tylko w przypadku, gdy 
dany wyrób
jest poddawany procesowi kupażowania.

Uzasadnienie

Sformułowanie zawarte we wniosku mogłoby doprowadzić do argumentacji, że w odniesieniu 
do napojów spirytusowych, określenie „kupażowany” różni się nieco od „kupażowano” czy 
„kupażowanie”. W celu uniknięcia wątpliwości, czy nowe rozporządzenie obejmuje wszystkie 
formy określenia „kupażowany”, należy odpowiednio zmienić treść.

Poprawka 28
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Artykuł 10 ustęp 3

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na etykiecie 
napoju spirytusowego podaje się lub sugeruje 
okres dojrzewania lub leżakowania, odnosi si
ę on do najmłodszego składnika 
alkoholowego i z zastrzeżeniem, że wyrób by
ł leżakowany pod nadzorem skarbowym lub 
nadzorem zapewniającym równoważne 
gwarancje.

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na etykiecie 
napoju spirytusowego podaje się lub sugeruje 
okres dojrzewania lub leżakowania, odnosi si
ę on do najmłodszego składnika 
alkoholowego, a wyrób był leżakowany pod 
nadzorem skarbowym lub nadzorem 
zapewniającym równoważne gwarancje.

W przypadkach korzystania z systemu 
podzielonego leżakowania na etykiecie mo
żna podawać jedynie średni okres 
dojrzewania lub leżakowania, wyłącznie o 
ile istnieje system nadzoru zapewniający 
dostateczne gwarancje, który został uznany 
przez dane państwo członkowskie.

Uzasadnienie

Treść wniosku dotyczącego nowego rozporządzenia może być niejednoznaczna w porównaniu 
z rozporządzeniami 1576/89, którego art. 7 ust. 2 lit. d) wyraźnie mówi, że „…okres le
żakowania można podawać tylko w przypadku, gdy odnosi się on do najmłodszego składnika 
alkoholowego i pod warunkiem, że produkt był leżakowany pod nadzorem skarbowym lub 
nadzorem zapewniającym równoważne gwarancje”. Należy zlikwidować niejednoznaczność. 
Mając ponadto na uwadze, że w odniesieniu do znaczących napojów spirytusowych 
wytwarzanych w UE od ponad 100 lat stosowany jest system podzielonego leżakowania (tak 
zwane „criaderas y soleras”), zmianę wniosku należy wykorzystać do wyraźnego uwzgl
ędnienia tego systemu.

Poprawka 29
Artykuł 12 ustęp 1

1. Dane szczegółowe przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu podaje się w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty, w sposób umożliwiający 
końcowemu konsumentowi łatwe 
zrozumienie każdej pozycji, chyba że 
nabywcy są informowani za pomocą
innych środków.

1. Dane szczegółowe przewidziane w 
niniejszym rozporządzeniu podaje się w 
jednym lub kilku językach urzędowych 
Wspólnoty, zgodnie z art. 16 
dyrektywy 2000/13/WE.

Uzasadnienie

Uregulowania dotyczące etykietowania produktów żywnościowych są już zawarte w ogólnej 
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dyrektywie 2000/13/WE w sprawie etykietowania.

Poprawka 30
Artykuł 15 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Wnioski o włączenie oznaczenia
geograficznego do załącznika III składa się
do Komisji, w jednym z urzędowych j
ęzyków Wspólnoty lub z załączonym t
łumaczeniem na jeden z urzędowych języków 
Wspólnoty. Do wniosków takich załącza się
dokumentację techniczną wraz ze 
specyfikacjami, którym musi odpowiadać
dany napój spirytusowy. Dokumentację
techniczną publikuje się w Dzienniku Urz
ędowym Unii Europejskiej, seria C.

1. Wnioski o włączenie oznaczenia 
geograficznego do załącznika III składa do 
Komisji właściwy organ państwa cz
łonkowskiego pochodzenia przedmiotowego 
napoju spirytusowego, w jednym z urz
ędowych języków Wspólnoty lub z zał
ączonym tłumaczeniem na jeden z urz
ędowych języków Wspólnoty. Do wniosków 
takich załącza się dokumentację techniczną
wraz ze specyfikacjami, którym musi 
odpowiadać dany napój spirytusowy. 
Dokumentację techniczną publikuje się w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
seria C.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wątpliwości oraz zgodnie z zasadami, które mają zastosowanie do win 
szlachetnych, należy wyjaśnić, że wnioski o przyznanie statusu oznaczenia geograficznego 
muszą mieć poparcie i być składane przez właściwy organ państwa członkowskiego 
pochodzenia przedmiotowego napoju spirytusowego (napojów spirytusowych).

Poprawka 31
Artykuł 15 punkt 2 b)

b) opis napoju spirytusowego, w tym 
podstawowe właściwości fizyczne, 
chemiczne, mikrobiologiczne i/lub 
organoleptyczne wyrobu lub środka spo
żywczego;

b) opis napoju spirytusowego, w tym 
podstawowe właściwości fizyczne i/lub, 
chemiczne i/lub mikrobiologiczne i/lub 
organoleptyczne wyrobu;

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że władze krajowe będą odpowiedzialne za określenie specyfikacji, którym 
musi odpowiadać napój spirytusowy, aby mógł być opatrzony oznaczeniem geograficznym, 
zakłada się, że opisowi przedmiotowego napoju spirytusowego, dla celów wniosku o rejestracj
ę, powinna towarzyszyć jedna z dowolnych wymienionych cech.

W celu uniknięcia wątpliwości powinno być to wyjaśnione w tekście. Należy także usunąć
wszelkie odniesienia do „środków spożywczych”, ponieważ rejestracja wyraźnie dotyczy 
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jedynie napojów spirytusowych. 

Poprawka 32
Artykuł 15 punkt 2 g)

g) nazwę i adres kontaktowy wnioskodawcy. g) nazwę i adres kontaktowy właściwego 
organu kraju wnioskodawcy.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wątpliwości i zgodnie z podejściem zaproponowanym w art. 15 ust. 1 należy 
wyraźnie wyjaśnić, że właściwe władze krajowe są odpowiedzialne za dokumentację techniczn
ą uzupełniającą wnioski o przyznanie statusu oznaczenia geograficznego. 

Poprawka 33
Artykuł 16

Oznaczenia geograficzne chronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1576/89

skreślony

Dokumentacja techniczna odnosząca 
się do wszystkich oznaczeń
geograficznych chronionych na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1576/89 
w momencie wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, powinna 
zostać przedłożona Komisji najpóźniej 
w terminie siedmiu lat od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.
Po zbadaniu przez Komisję, 
dokumentacja techniczna 
publikowana jest w Dzienniku Urz
ędowym Unii Europejskiej, seria C.
W przypadku nieopublikowania 
dokumentacji technicznej w terminie 
siedmiu lat od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, 
oznaczenie geograficzne przestanie 
podlegać ochronie.

Uzasadnienie

Takie uregulowanie oznaczałoby obciążenie biurokratyczne zarówno dla państw cz
łonkowskich, jak i dla Komisji, a nie przyniosłoby żadnej korzyści.
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Poprawka 34
Artykuł 19

1. Prace Komisji wspomaga Komitet Zarz
ądzający ds. Napojów Spirytusowych, dalej 
zwany „Komitetem”.

1. Prace Komisji wspomaga Komitet 
Regulacyjny ds. Napojów Spirytusowych, 
dalej zwany „Komitetem”.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 
1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin. 3. Komitet uchwala swój regulamin.

Uzasadnienie

Komisja proponuje wykorzystanie komitetu zarządzającego, pomimo że w rozporządzeniu nie 
ma mowy o gwarantowaniu właściwego funkcjonowania organizacji rynku. Zadaniem 
komitetu zajmującego się przepisami dotyczącymi napojów spirytusowych jest dostosowywanie 
i aktualizacja przepisów prawnych, w związku z czym komitet regulacyjny wydaje się być wła
ściwszy.

Poprawka 35
Artykuł 20

Zmiany w załącznikach wprowadza się
zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2.

Zmiany w załącznikach I i III wprowadza si
ę zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2.

Uzasadnienie

Zmiany definicji poszczególnych typów napojów spirytusowych stanowią tak podstawową częś
ć rozporządzenia, że powinny być wprowadzane wyłącznie przez Parlament Europejski i Radę
działające łącznie w ramach procedury współdecyzji, nie zaś przez komitet, jak proponuje 
Komisja.

Poprawka 36
Artykuł 22 litera c)
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c) w celu przyznania odstępstw od 
niektórych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach.

skreślona

Uzasadnienie

Jeżeli w ramach procedury komitologii możliwe byłoby określenie przepisów wykonawczych 
lub ewentualnych przepisów przejściowych, kontrola parlamentarna jest niezbędna dla 
stosowania odstępstw lub utraty mocy przez właściwe rozporządzenie.

Poprawka 37
Załącznik I punkt 4 akapit pierwszy

Do przyrządzania napojów 
spirytusowych dopuszcza się dodanie 
wody, w miarę możliwości destylowanej 
lub demineralizowanej, pod warunkiem, 
że jakość wody odpowiada przepisom 
krajowym przyjętym w celu wykonania 
dyrektywy Rady 80/777/EWG i 
dyrektywy Rady 80/778/EWG oraz z 
zastrzeżeniem, że dodana woda nie 
zmienia charakteru wyrobu.

Do przyrządzania napojów 
spirytusowych dopuszcza się dodanie 
wody, w miarę możliwości destylowanej 
lub demineralizowanej, pod warunkiem, 
że jakość wody odpowiada przepisom 
krajowym przyjętym w celu wykonania 
dyrektywy Rady 80/777/EWG i 
dyrektywy 98/83/WE oraz z zastrze
żeniem, że dodana woda nie zmienia 
charakteru wyrobu.

Uzasadnienie

Należy zaktualizować odniesienie do dyrektywy w sprawie wody pitnej.

Poprawka 38
Załącznik I punkt 5 akapit drugi

Napój spirytusowy wytworzony w ten 
sposób należy do tej samej kategorii, co 
oryginalne napoje spirytusowe przed kupa
żowaniem.

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 39
Załącznik I punkt 5 a) (nowy)

5a) wskaźniki autentyczności:
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celem zapewnienia ochrony konsumentów i 
znaku towarowego, napoje alkoholowe mog
ą zawierać śladowe substancje służące 
potwierdzeniu autentyczności znaku 
towarowego, jeżeli tak określono w definicji 
napoju alkoholowego. Substancje te muszą
być pochodnymi żywności i występować w 
ilości mniejszej niż 0,1% wagi/objętości 
produktu, nie wpływając na zmianę smaku 
i cech charakterystycznych ostatecznego 
wyrobu. 

Uzasadnienie

Wskaźniki autentyczności pozwalają na zagwarantowanie konsumentom autentyczności produktu i 
znaku towarowego.

Poprawka 40
Załącznik I punkt 13

Opis to wyrażenia zamieszczone na 
etykiecie, w dokumentacji towarzyszącej 
napojowi podczas transportu, w 
dokumentach handlowych, zwłaszcza na 
fakturach i dowodach dostawy oraz w 
reklamach.

Opis to wyrażenia zamieszczone na 
etykiecie, w prezentacji i na opakowaniu, w 
dokumentacji towarzyszącej napojowi 
podczas transportu, w dokumentach 
handlowych, zwłaszcza na fakturach i 
dowodach dostawy oraz w reklamach.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia ewentualnych luk prawnych w wyniku niejednoznaczności definicja „opisu”
powinna być możliwie jak najszersza i obejmować określenia znajdujące się nie tylko na 
etykietach, ale i na opakowaniu i w prezentacji. (Uwaga: zgodnie z załącznikiem I punkt 15 
„prezentacja” obejmuje także reklamę i promocję sprzedaży.)

Poprawka 41
Załącznik I punkt 16

Opakowanie to opakowanie ochronne 
takie, jak wszelkiego rodzaju osłony z 
papieru, słomy, kartony i skrzynki, u
żywane do transportu jednego 
pojemnika lub większej ilości 
pojemników.

Opakowanie to opakowanie ochronne takie, 
jak wszelkiego rodzaju osłony z papieru, s
łomy, kartony i skrzynki, używane do 
transportu i/lub sprzedaży jednego 
pojemnika lub większej ilości pojemników.
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Uzasadnienie

Celem ochrony konsumentów należy wyraźnie określić, że chodzi tu nie tylko o opakowania u
żywane do transportu, ale i do sprzedaży.

Równoważna definicja „opakowania” w rozporządzeniu UE w sprawie win (nr 1493/1999, zał
ącznik VII, akapit pierwszy, tiret drugie) wymienia „…materiały chroniące produkt, takie jak:
papier, słomiane koperty wszelkiego rodzaju, kartony oraz skrzynki używane do transportu 
jednego lub więcej opakowań i / lub używane do prezentowania produktów na wystawie lub 
klientowi”.

Poprawka 42
Załącznik II kategoria A tytuł

Kategoria A: Wódki skreślony

Poprawka 43
Załącznik II punkt 1 d)

d) Do przyrządzania rumu można używać
wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych w 
art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

skreślony

Uzasadnienie

Rum jest produktem tradycyjnym otrzymywanym z obróbki trzciny cukrowej i jej przetworów a 
konsumenci uważają go za przetworzony surowiec. Coraz większa popularność rumów 
ciemnych i starych odpowiada temu postrzeganiu produktu przez konsumentów. 
Wprowadzenie aromatyzowania może mieć negatywny wpływ na jakość, ponieważ zezwoli się
na stosowanie osadów pochodzących z fermentacji i destylacji alkoholu z trzciny cukrowej 
gorszej jakości, w celu poprawienia jego smaku i zapachu.

Poprawka 44
Załącznik II punkt 2 c)

c) Whisky lub whiskey nie zawiera 
dodatku alkoholu etylowego 
pochodzenia
rolniczego.

c) Whisky lub whiskey nie zawiera 
dodatku alkoholu etylowego 
pochodzenia
rolniczego lub destylatu pochodzenia 
rolniczego.
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Uzasadnienie

Przepisy w sprawie „whisky” w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach (nr 1576/89 i 
1014/90) zakazują stosowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu 
pochodzenia rolniczego i należy koniecznie zadbać o utrzymanie tego zakazu.

Poprawka 45
Załącznik II punkt 3 a)

a) Okowita zbożowa to napój 
spirytusowy wytwarzany w drodze 
destylacji
przefermentowanego zacieru zbożowego i 
posiadający właściwości organoleptyczne u
żytych surowców.

a) Okowita zbożowa to napój 
spirytusowy wytwarzany w drodze 
destylacji
przefermentowanego zacieru z całymi 
ziarnami zbóż i posiadający właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.

Uzasadnienie

Dzięki ograniczeniu do destylacji przefermentowanego zacieru z całych ziaren zbóż uniknie si
ę stosowania resztek zbóż i skrobi.

Poprawka 46
Załącznik II punkt 3 b)

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
okowicie zbożowej wynosi 35% obj.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
okowicie zbożowej wynosi 32% obj.

Uzasadnienie

W przypadku wartości 35% chodzi zapewne o pomyłkę redakcyjną. Podwyższenie zawartości 
alkoholu do 35% rozczarowałoby klientów. Nastąpiłaby całkowita zmiana smaku.

Poprawka 47
Załącznik II punkt 3 e)

e) Okowita zbożowa, aby mogła być
oznaczona wyrazami „brandy zbożowa”
musi być uzyskiwana poprzez destylację
do poniżej 95% obj., ze 
przefermentowanego zacieru zbo
żowego oraz musi posiadać właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.

e) Okowita zbożowa, aby mogła być
oznaczona wyrazami „okowita zbo
żowa” musi być uzyskiwana poprzez 
destylację do poniżej 95% obj., ze 
przefermentowanego zacieru zbo
żowego oraz musi posiadać właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.
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Uzasadnienie

Ponieważ słowo „brandy” ma nader oczywiste pochodzenie etymologiczne (Brandwein, wino 
palone), i ze względu na konieczność zgodności z definicją brandy, znajdującą się w rozporz
ądzeniu, bezsprzecznie należy zezwolić na jego wykorzystywanie wyłącznie w odniesieniu do 
tych napojów spirytusowych, które wytwarzane są całkowicie z okowity z wina gronowego lub 
destylatu winnego.

Poprawka 48
Załącznik II punkt 5 a) podpunkt 1)

1) z okowity z wina gronowego, nawet kupa
żowanej z destylatem winnym 
przedestylowanym do poniżej 94,8% obj., 
pod warunkiem, że ilość alkoholu zawartego 
w destylacie nie przekracza 50% alkoholu 
zawartego w wyrobie gotowym.

(Poprawka nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka 49
Załącznik II punkt 8

Okowita z rodzynków lub raisin brandy Okowita z rodzynków 
a) Okowita z rodzynków lub raisin 
brandy to napój spirytusowy 
wytwarzany w drodze destylacji 
produktu uzyskanego poprzez 
fermentację alkoholową ekstraktu 
suszonych winogron odmian „Czarna 
Koryntka” lub „Malaga Muskat”, 
destylowanego do poniżej 94,5% obj. w 
celu zachowania przez destylat zapachu 
i smaku użytego surowca.

a) Okowita z rodzynków to napój 
spirytusowy wytwarzany w drodze 
destylacji produktu uzyskanego poprzez 
fermentację alkoholową ekstraktu 
suszonych winogron odmian „Czarna 
Koryntka” lub „Malaga Muskat”, 
destylowanego do poniżej 94,5% obj. w 
celu zachowania przez destylat zapachu 
i smaku użytego surowca.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z rodzynków lub w raisin 
brandy wynosi 37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z rodzynków wynosi 37,5%.

c) Okowita z rodzynków lub raisin 
brandy nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego.

c) Okowita z rodzynków nie zawiera 
dodatku alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.
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d) Do przyrządzania okowity z 
rodzynków lub raisin brandy można u
żywać wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących okre
ślonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w 
art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG.

d) Do przyrządzania okowity z 
rodzynków można używać wyłącznie 
naturalnych środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. 
c) dyrektywy 88/388/EWG.

Uzasadnienie

Ponieważ słowo „brandy” ma nader oczywiste pochodzenie etymologiczne (Brandwein, wino 
palone), i ze względu na konieczność zgodności z definicją brandy, znajdującą się w rozporz
ądzeniu, bezsprzecznie należy zezwolić na jego wykorzystywanie wyłącznie w odniesieniu do 
tych napojów spirytusowych, które wytwarzane są całkowicie z okowity z wina gronowego lub 
destylatu winnego.

Poprawka 50
Załącznik II punkt 9 a) podpunkt 1)

1. wytwarzane w drodze fermentacji 
alkoholowej i destylacji mięsistych 
owoców lub moszczu takich owoców, nawet 
z pestkami,

1. wytwarzane wyłącznie w drodze 
fermentacji alkoholowej i destylacji mi
ęsistych owoców lub moszczu takich 
owoców, nawet z pestkami,

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna w celu wykluczenia aromatyzowania lub słodzenia moszczu 
owocowego.

Poprawka 51
Załącznik II punkt 9 b i) tiret siódme a i siódme b (nowe) 

- brzoskwinia

- morela

Uzasadnienie

Dodanie moreli i brzoskwiń wynika z praktycznego doświadczenia związanego z kontrolami 
żywności.

Poprawka 52
Załącznik II kategoria B tytuł
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Kategoria B: Specyficzne napoje 
spirytusowe

skreślony

Poprawka 53
Załącznik II punkt 23 a (nowy)

23a. Ouzo

a) Ouzo jest napojem spirytusowym any
żowym, który

1) jest wytwarzany wyłącznie w Grecji,
2) jest wytwarzany w drodze mieszania 
alkoholi o zapachu nadanym poprzez 
destylację lub macerację z użyciem nasion 
anyżu i ewentualnie nasion kopru, mastyki 
z mastykowców rodzimych dla wyspy Chios 
(Pistacja lentiscus Chia lub latifolia) bądź
innych aromatycznych nasion, roślin i 
owoców; alkohol o zapachu nadawanym 
przez destylację musi stanowić, co najmniej 
20% objętościowej mocy alkoholowej ouzo.
b) Destylat ten musi:

1) zostać wytworzony w drodze destylacji w 
tradycyjnych aparatach miedzianych o 
pracy nieciągłej, o pojemności 1 000 litrów 
lub mniejszej,

2) mieć objętościową moc alkoholu nie ni
ższą niż 55% obj. i nie wyższą niż 80% obj.

c) Ouzo musi być bezbarwne i mieć zawarto
ść cukru nieprzekraczającą 50 gramów na 
litr.

Poprawka 54
Załącznik II punkt 29 a) zdanie wprowadzające

a) Wódka to napój spirytusowy wytwarzany 
z alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego:

Wódka to napój spirytusowy wytwarzany z 
alkoholu etylowego otrzymywanego ze zbóż, 
ziemniaków i/lub melasy buraczanej:

Uzasadnienie

Wódka to napój tradycyjnie przygotowywany na bazie zboża, ziemniaków i/lub melasy 



PE 370.277v02-00 28/32 AD\633270PL.doc

PL

buraczanej i dlatego sprawą wielkiej wagi jest to, by wódka otrzymała takie same 
obwarowania jak inne napoje destylowane takie jak rum, whisky, itp. Wybór surowców ma 
znaczenie dla charakterystyki organoleptycznej (smakowej), dlatego należy je ograniczyć do 
zbóż, ziemniaków i/lub melasy buraczanej, co przy okazji zdejmuje z producentów wódek 
dodatkowy obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o użytych składnikach. Jeśli celem 
tego obowiązku jest dostarczenie konsumentom informacji o składnikach użytych przy 
produkcji napoju destylowanego, w takim razie musi mieć on zacząć być stosowany 
horyzontalnie do wszystkich destylowanych napojów zgodnie z dyrektywą o etykietowaniu, 
która wymaga publikowania list składników użytych w produktach spożywczych.

Poprawka 55
Załącznik II punkt 29 a) podpunkt 1)

(1) otrzymywany w drodze fermentacji z dro
żdżami, z surowców pochodzenia 
rolniczego,

(1) otrzymywany ze zbóż, ziemniaków i 
melasy buraczanej w drodze fermentacji z 
drożdżami,

Uzasadnienie

Przemysł spirytusowy nadal stanowi poważny rynek zbytu dla cukru, w szczególności po 
reformie rynku cukru. Konieczne jest zapewnienie możliwości wykorzystywania jedynie melasy 
uzyskiwanej z buraków cukrowych, aby zapobiec importowi alkoholu otrzymywanego z trzciny 
cukrowej jako surowca.

Poprawka 56
Załącznik II punkt 29 a) podpunkt 2)

(2) destylowany i/lub rektyfikowany w 
sposób zapewniający selektywną redukcję
cech organoleptycznych użytych surowców
oraz produktów ubocznych fermentacji,

2) destylowany i/lub rektyfikowany do 
minimalnej mocy objętościowej alkoholu 
96% w sposób zapewniający selektywną
redukcję cech organoleptycznych użytych 
surowców oraz produktów ubocznych 
fermentacji, w którym maksymalne poziomy
pozostałości muszą odpowiadać tym 
ustanowionym w załączniku I w 
odniesieniu do alkoholu etylowego, z wyj
ątkiem pozostałości metanolu w wyrobie 
gotowym, które nie mogą być wyższe niż 30 
gramów w hektolitrze czystego alkoholu.

Poprawka 57
Załącznik II punkt 29 a) akapit 2
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Po wykonaniu tego procesu, destylat można 
poddać redestylacji i/lub działaniu wła
ściwych pomocniczych środków 
przetwórczych, włącznie z filtrowaniem 
przez aktywowany węgiel drzewny, celem 
nadania napojowi spirytusowemu 
szczególnych właściwości 
organoleptycznych.

Po wykonaniu tego procesu, destylat można 
poddać działaniu właściwych pomocniczych 
środków przetwórczych, włącznie z 
filtrowaniem przez aktywowany węgiel
drzewny, celem nadania napojowi 
spirytusowemu szczególnych właściwości 
organoleptycznych.

Poprawka 58
Załącznik II punkt 29 a) akapit 3

Maksymalne poziomy pozostałości muszą
odpowiadać tym ustanowionym w zał
ączniku I dla alkoholu etylowego, jedynie 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym 
nie może przekraczać 10 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

skreślony

Poprawka 59
Załącznik II punkt 29 d)

d) Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie należy wskazać, w tym samym 
polu widzenia co nazwa handlowa, surowce 
zastosowane do wytworzenia alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego. Rozmiar 
czcionki nie może być większy niż połowa i 
nie może być mniejszy niż jedna trzecia 
rozmiaru czcionki występującej w nazwie 
handlowej.

skreślony

Poprawka 60
Załącznik II punkt 44 a) (nowy)

44a) Vruchtenjenever lub Jenever met 
vruchten
a) Vruchtenjenever lub Jenever met 
vruchten jest to likier lub inny napój 
spirytusowy:
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1) otrzymywany poprzez wzbogacenie 
jenever preparatem aromatyzującym z 
owoców lub roślin i/lub części owoców lub 
roślin, poprzez dodanie soku owocowego 
i/lub destylatu skoncentrowanych 
aromatów owocowych lub roślinnych;
2) którego aromatyzacja może zostać uzupe
łniona poprzez dodanie naturalnych i/lub 
identycznych z naturalnymi środków 
aromatyzujących;
3) ewentualnie słodzony; 

4) wykazujący organoleptyczne cechy okre
ślonego rodzaju owocu;
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
wynosi 20%.
c) Słowo „vruchten” można zastąpić nazwą
właściwego owocu. 

Uzasadnienie

Należy zachować definicję „vruchten jenever” (zobacz załącznik do rozporządzenia (WE) nr
1014/90), ponieważ charakterystyka tego napoju nie jest w pełni zbieżna z opisem jenever. 
„Vruchtenjenever” (jenever owocowy) nie można więc uznać za produkt, którego ochronę
nazwy gwarantuje oznaczenie geograficzne dla „jenever”, zawarte w załączniku III.

Poprawka 61
Załącznik II kategoria C tytuł

Kategoria C: Pozostałe napoje spirytusowe skreślony

Poprawka 62
Załącznik II kategoria C punkt 1

1. Do opisu, prezentacji i etykietowania 
wszystkich napojów spirytusowych, które 
odpowiadają definicji podanej w art. 1, lecz 
nie kwalifikują się do objęcia kategorią A 
lub B używa się nazwy handlowej „napój 
spirytusowy”.

skreślony

Poprawka 63
Załącznik II kategoria C punkt 3
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3. Slivovice wytwarzana jest w Republice 
Czeskiej i otrzymuje się ją przez dodanie do 
destylatu śliwek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego w maksymalnej 
proporcji 30% obj., przy czym proces ten 
jest przeprowadzany przed destylacją ko
ńcową. Wyrób ten musi być określony jako 
„napój spirytusowy”, również można 
stosować nazwę Slivovice, zamieszczoną w 
tym samym polu widzenia na etykiecie 
frontowej. W przypadku wprowadzania 
danej omawianej czeskiej Slivovicy do 
obrotu we Wspólnocie, na etykiecie 
frontowej musi zostać podany skład 
alkoholu. Przepis ten stosuje się nie naruszaj
ąc używania nazwy Slivovice dla napojów 
spirytusowych okowit owocowych 
wymienionych w pkt 9 kategorii A.

3. Slivovice wytwarzana jest w Republice 
Czeskiej i otrzymuje się ją przez dodanie do 
destylatu śliwek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego w maksymalnej 
proporcji 30% obj., przy czym proces ten 
jest przeprowadzany przed destylacją ko
ńcową. Wyrób ten musi być określony jako 
„napój spirytusowy”, również można 
stosować nazwę Slivovice, zamieszczoną w 
tym samym polu widzenia na etykiecie 
frontowej. W przypadku wprowadzania 
danej omawianej czeskiej Slivovicy do 
obrotu we Wspólnocie, na etykiecie 
frontowej musi zostać podany skład 
alkoholu. Przepis ten stosuje się nie naruszaj
ąc używania nazwy Slivovice dla napojów 
spirytusowych okowit owocowych 
wymienionych w pkt 9.

Poprawka 64
Załącznik III podtytuł A

A. Wódki skreślony

Poprawka 65
Załącznik III punkt 3 kolumna druga wiersz drugi przypis 16 a (nowy)

Korn/Kornbrand Korn/Kornbrand (16a)

16a) Korn i Kornbrand to okowity zbożowe, 
które są tradycyjnie wytwarzane w 
Niemczech oraz w regionach Wspólnoty, 
gdzie język niemiecki jest jednym z języków 
urzędowych, w następujący sposób, bez 
żadnych dodatków:
- wyłącznie w drodze destylacji 
sfermentowanego zacieru całych ziaren 
pszenicy, jęczmienia, owsa, żyta lub gryki 
wraz z ich wszystkimi składnikami lub

- w drodze redestylacji destylatu uzyskanego 
zgodnie z pierwszym punktorem.

Minimalna zawartość alkoholu dla Korn 
wynosi 32% obj.
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Minimalna zawartość alkoholu dla 
Kornbrand wynosi 37,5% obj.

Uzasadnienie

Zgodnie z preambułą wniosku Komisji ust. 2 należy nadal uwzględniać tradycyjne sposoby 
produkcji. Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1576/89 w Niemczech przyrządzany jest
tradycyjnie Korn o minimalnej zawartości alkoholu 32%.

Poprawka 66
Załącznik III punkt 5 kolumna trzecia wiersz pierwszy

... Hiszpania

Poprawka 67
Załącznik III punkt 6 kolumna druga i trzecia wiersz trzydziesty czwarty a i trzydziesty piąty b 

(nowe)

Τσικουδιά/Tsikoudia Grecja
Τσίπουρο/Tsipouro Grecja

Poprawka 68
Załącznik III podtytuł B

B. Specyficzne napoje spirytusowe skreślony

Poprawka 69
Załącznik III punkt 23 kolumna druga wiersz siódmy przypis 17 a (nowy)

Ouzo / Oύςο Ouzo / Oύςο (17a)
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(17a) Ouzo jest napojem spirytusowym any
żowym, wytwarzanym wyłącznie w Grecji i 
na Cyprze. 
Wytwarzany jest w drodze mieszania 
alkoholi o zapachu nadanym poprzez 
destylację lub macerację z użyciem nasion 
anyżu i ewentualnie nasion kopru, mastyki 
z mastykowców rodzimych dla wyspy Chios 
(Pistacja lentiscus Chia lub latifolia) bądź
innych aromatycznych nasion, roślin i 
owoców. Minimalna objętościowa moc 
alkoholowa wynosi 37,5%.

Poprawka 70
Załącznik III punkt 23 kolumna druga i trzecia wiersz siódmy a i siódmy b (nowe)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Poprawka 71
Załącznik III punkt 31 kolumna druga i trzecia wiersz trzydziesty pierwszy a, trzydziesty 

pierwszy b, trzydziesty pierwszy c i trzydziesty pierwszy d (nowe)

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat 
of Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...

Poprawka 72
Załącznik III ostatni podtytuł

Pozostałe napoje spirytusowe skreślony
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