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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής συνενώνει δύο υπάρχοντες κανονισμούς διευκρινίζοντας τον 
ορισμό και την παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσαρμόζεται 
η υφιστάμενη νομοθεσία στις νέες τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και εκείνες του ΠΟΕ. Το 
γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια υψηλοτέρου επιπέδου προστασία του καταναλωτή, 
θα προλαμβάνονται παραπλανητικές τακτικές και θα εξασφαλισθεί διαφάνεια στην αγορά.

Τα 4 κεφάλαια αφορούν τις κύριες διατάξεις περιλαμβανομένου του τύπου του αλκοολούχου 
ποτού, ενώ τα παραρτήματα αφορούν τους τεχνικούς ορισμούς.

Η πρόταση εισάγει 3 κατηγορίες αλκοολούχων ποτών. Η κατηγορία Α περιέχει έναν 
κατάλογο «αποσταγμάτων». Η κατηγορία Β απαρτίζεται από τα «ειδικά αλκοολούχα ποτά» 
που μπορεί να περιέχουν αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Η κατηγορία Γ καλύπτει 
«άλλα αλκοολούχα ποτά» που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και 
γεύσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκφράζουν την ανησυχία ότι οι κατηγορίες αυτές υπονοούν κάποια μορφή 
ιεράρχησης και προκαλούν σύγχυση δεδομένου ότι τα αλκοολούχα ποτά είναι δυνατόν να 
εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας κατηγορίες.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής αλκοολούχων διασφαλίζεται από τις «Γεωγραφικές 
Ενδείξεις» (ΓΕ) που βασίζονται σε έναν τεχνικό φάκελο. Ο φάκελος αυτός πρέπει να 
υποβληθεί στην Επιτροπή. Η υποβολή του ωστόσο υπόκειται στην απόφαση των εθνικών 
αρχών.

Η πρόταση διατηρεί τον ισχύοντα ορισμό της ΕΕ για τη βότκα που αναφέρει ότι το ποτό αυτό 
μπορεί να παράγεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης. Ορισμένα κράτη μέλη 
ισχυρίζονται ότι τούτο θα αποβεί σε βάρος των παραδοσιακών τους μεθόδων παραγωγής και 
εκφράζουν την επιθυμία να περιορίζεται η βότκα στο αλκοόλ που παράγεται από γεώμηλα 
και δημητριακά.

Οι παραδόσεις πρέπει να γίνονται σεβαστές. Πραγματοποιείται ωστόσο σημαντική συζήτηση 
ως προς το τι αντιπροσωπεύει η παραδοσιακή παραγωγή βότκας. Στην περίπτωση που 
υιοθετηθεί ένας περιοριστικός ορισμός θα παρουσιασθούν αναπόφευκτα νομικές προκλήσεις 
από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν άλλες πρώτες ύλες για την παραγωγή βότκας. Η πρόταση 
απαιτεί να επισημαίνονται στη φιάλη τα συστατικά της βότκας και προβλέπει επίσης για το 
ποτό αυτό ΓΕ, πχ σουηδική βότκα.

Στόχος της Επιτροπής είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ελαστικότητας μεταθέτοντας την 
αρμοδιότητα για την τροποποίηση των παραρτημάτων από τη διαδικασία συναπόφασης σε 
μία διαχειριστική επιτροπή.

Τέλος, θα έπρεπε να υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη χρήση των Δεικτών Γνησιότητας (ΔΓ). 
Οι ΔΓ είναι ιχνοστοιχεία που είναι δυνατόν να ανιχνευθούν με χημική ανάλυση. Επιτρέπουν 
τον εντοπισμό της γνησιότητας του προϊόντος και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο την 
καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της 
Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον 
ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών 
αποδείχθηκαν επιτυχείς νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τον κλάδο των αλκοολούχων 
ποτών. Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία 
καθιστά αναγκαία τη διασαφήνιση των 
κανόνων που διέπουν τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση και τη 
προστασία ορισμένων αλκοολούχων ποτών. 
Πρέπει επομένως να καταργηθεί ο 
κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1576/89 και να 
αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών και ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1014/90 της 
Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1990 περί 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής για τον 
ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών 
αποδείχθηκαν επιτυχείς νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τον κλάδο των αλκοολούχων 
ποτών. Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία 
καθιστά αναγκαία τη διασαφήνιση των 
κανόνων που διέπουν τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, τη σήμανση 
και τη προστασία ορισμένων αλκοολούχων 
ποτών. Πρέπει επομένως να καταργηθεί ο 
κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 
1014/90 της Επιτροπής και να 
αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις των κανονισμών 1576/89 και 1014/90, όπως τροποποιήθηκαν, θα έπρεπε να 
ενσωματωθούν στον προτεινόμενο νέο κανονισμό. Προς άρσην πάσης αμφιβολίας, αμφότεροι 
οι κανονισμοί θα έπρεπε ως εκ τούτου να καταργηθούν με την έναρξη ισχύος του νέου.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3

(2) Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών 
είναι σημαντικός, τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς 
της Κοινότητας. Τα μέτρα που 
εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο κλάδο 
πρέπει να συμβάλλουν στη επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
στην αποτροπή δολίων πρακτικών, στη 
διαφάνεια της αγοράς και στον θεμιτό 
ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα 
θα διασφαλίσουν την καλή φήμη που έχουν 
αποκτήσει τα παραγόμενα στην Κοινότητα 
αλκοολούχα ποτά στην εσωτερική και τη 
διεθνή αγορά, καθώς θα εξακολουθούν να 
λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές 
πρακτικές παραγωγής αλκοολούχων ποτών 
και οι αυξημένες απαιτήσεις των 
καταναλωτών για προστασία και 
ενημέρωση. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη η τεχνολογική καινοτομία, στο 
βαθμό που συντελεί στη βελτίωση της 
ποιότητας.

(2) Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών 
είναι σημαντικός, τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς 
της Κοινότητας. Τα μέτρα που 
εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο κλάδο 
πρέπει να συμβάλλουν στη επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
στην αποτροπή δολίων πρακτικών, στη 
διαφάνεια της αγοράς και στον θεμιτό 
ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα 
θα διασφαλίσουν την καλή φήμη που έχουν 
αποκτήσει τα παραγόμενα στην Κοινότητα 
αλκοολούχα ποτά στην εσωτερική και τη 
διεθνή αγορά, καθώς θα εξακολουθούν να 
λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές 
πρακτικές παραγωγής αλκοολούχων ποτών 
και οι αυξημένες απαιτήσεις των 
καταναλωτών για προστασία και 
ενημέρωση. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
υπόψη στους ορισμούς η τεχνολογική 
καινοτομία, στο βαθμό που συντελεί στη 
βελτίωση της ποιότητας χωρίς να θίγεται ο 
παραδοσιακός χαρακτήρας του εν λόγω 
αλκοολούχου ποτού.

Αιτιολόγηση

Αν και είναι σκόπιμο να υπάρχει πρόβλεψη για αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής, όπου αυτές
υποστηρίζονται από τον σχετικό κλάδο, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές
καινοτομίες, είναι κεφαλαιώδες οι τεχνολογίες αυτές να μην υπονομεύουν τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα στον οποίο βασίζονται η ποιότητα και η φήμη του αλκοολούχου ποτού. Κατά
συνέπεια, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι καινοτομίες πρέπει να συμφωνούνται και να 
εγκρίνονται ως αλλαγές στον εν λόγω ορισμό, ιδίως εάν θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα του ποτού.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

3. Για να υιοθετηθεί μια πιο συστηματική 
προσέγγιση της νομοθεσίας που διέπει τα 
αλκοολούχα ποτά, τα τελευταία πρέπει να 
ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες με 
σαφώς καθορισμένα κριτήρια παραγωγής 

Διαγράφεται
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και επισήμανσης.

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση αυτή δεν είναι ούτε λογική ούτε διαφανής. Επιπλέον, κατατάσσει λανθασμένα 
ορισμένα προϊόντα σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και αποπροσανατολίζει τον καταναλωτή 
όσον αφορά την ποιότητα δεδομένου ότι παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τις υπάρχουσες 
πρακτικές. Υπονοεί επίσης ψευδώς ότι υπάρχει ποιοτική ιεράρχηση σε σχέση με τα προϊόντα 
αυτά.

Τροπολογία 4
Άρθρο 1, σημείο (γ)

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% 
vol. και μέγιστο 80% vol.,

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% 
vol. και, όταν πρόκειται για άμεση 
κατανάλωση από ανθρώπους, μέγιστο 80% 
vol.,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι το όριο του αλκοολικού βαθμού 80% ισχύει στα
αλκοολούχα ποτά στο σημείο πώλησης και εξασφαλίζει ότι τα ποτά που ορίζονται στο
παράρτημα ΙΙ τα οποία έχουν αποστακτικό βαθμό υψηλότερο του 80% μπορούν να συνεχίσουν 
να παράγονται· επίσης υπάρχει πρόβλεψη για το Advocaat (κατηγορία 41) το οποίο έχει 
ελάχιστο βαθμό κάτω του 15%.

Τροπολογία 5
Άρθρο 1, σημείο (δ), στοιχείο (i), εδάφιο 2

- διαβροχή φυτικών ουσιών ή/και - διαβροχή ή παρόμοιες διεργασίες φυτικών
ουσιών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή/και σε αποστάγματα 
αιθυλικής αλκοόλης, ή/και

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και προσδιορίζει το υγρό μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διεργασία της διαβροχής.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός που
προβλέπεται στο σημείο (γ) ισχύει με την 
επιφύλαξη του προϊόντος που ορίζεται 
στην κατηγορία 41 του παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να διευκρινίσει ότι το όριο του αλκοολικού βαθμού 80% ισχύει στα
αλκοολούχα ποτά στο σημείο πώλησης και εξασφαλίζει ότι τα ποτά που ορίζονται στο
παράρτημα ΙΙ τα οποία έχουν αποστακτικό βαθμό υψηλότερο του 80% μπορούν να συνεχίσουν 
να παράγονται· επίσης υπάρχει πρόβλεψη για το Advocaat (κατηγορία 41) το οποίο έχει 
ελάχιστο βαθμό κάτω του 15%.

Τροπολογία 7
Άρθρο 3

Τα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται ως 
εξής:

Διαγράφεται

α) «αποστάγματα»: τα προϊόντα της 
κατηγορίας A του παραρτήματος II·
β) «ειδικά αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα 
της κατηγορίας Β του παραρτήματος II·
γ) «άλλα αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα 
της κατηγορίας Γ του παραρτήματος II.

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση αυτή δεν είναι ούτε λογική ούτε διαφανής. Επιπλέον, κατατάσσει λανθασμένα 
ορισμένα προϊόντα σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και αποπροσανατολίζει τον καταναλωτή 
όσον αφορά την ποιότητα δεδομένου ότι παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με τις υπάρχουσες 
πρακτικές. Υπονοεί επίσης ψευδώς ότι υπάρχει ποιοτική ιεράρχηση σε σχέση με τα προϊόντα 
αυτά.

Τροπολογία 8
Άρθρο 4

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για κάθε προϊόν 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για κάθε προϊόν 
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της κατηγορίας A του παραρτήματος II, τα 
«αποστάγματα»:

στο παράρτημα ΙΙ, τα «αποστάγματα» 
δύνανται να:

α) παρασκευάζονται αποκλειστικά με 
αλκοολική ζύμωση και απόσταξη από 
πρώτες ύλες που ανταποκρίνονται στους 
ορισμούς του παραρτήματος II·

(α) υφίστανται τελειοποίηση σύμφωνα με
τους τεχνικούς ορισμούς και τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι και τη 
νομοθεσία των κρατών μελών·

β) δεν περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ούτε 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·

(β) έχουν υποστεί γλύκανση έτσι ώστε να
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά προϊόντος και σύμφωνα
με τους τεχνικούς ορισμούς και τις
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι. Ωστόσο, 
τα γλυκαντικά όπως ορίζονται στην οδηγία
94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών που δεν 
ανταποκρίνονται σε κανένα από τους 
τεχνικούς ορισμούς που εκτίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ·

γ) δεν περιέχουν άλλα αρτύματα εκτός από 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο (i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·

(γ) έχουν αρωματιστεί σύμφωνα με τους
τεχνικούς ορισμούς και τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι·

δ) έχουν υποστεί γλύκανση με σκοπό μόνο 
την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού 
προϊόντος, σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού 
και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
νομοθετικών διατάξεων των κρατών 
μελών.

(δ) περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη
γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα 
(γεωργικής προέλευσης)·

(ε) είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τους
τεχνικούς ορισμούς και τις απαιτήσεις που 
εκτίθενται στο παράρτημα Ι.

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

2. Οι πρακτικές που εκτίθενται στην
παράγραφο 1 είναι επιτρεπτές για όλα τα 
αλκοολούχα ποτά με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ.

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·
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γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που αντιστοιχεί 
σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντος και 
είναι σύμφωνη με τους τεχνικούς ορισμούς 
και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

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

3.Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην
παράγραφο 1 σέβονται υφιστάμενες 
παραδοσιακές μεθόδους για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών.

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ή/και τρόφιμο 
προοριζόμενο για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·
γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα υπό την έννοια της οδηγίας 
88/388/EΟΚ·
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η κατάταξη δεν είναι ούτε λογική ούτε διαφανής. Επιπλέον, αποδίδει εσφαλμένα ορισμένα
προϊόντα σε μια ορισμένη ομάδα και μπορεί να παραπλανήσει του καταναλωτές. Επίσης, 
υπονοεί ψευδώς ότι υπάρχει μια ιεραρχία ποιότητας ως προς αυτά τα προϊόντα. Η τροπολογία
εκθέτει γενικούς κανόνες για την παραγωγή αποσταγμάτων ανεξάρτητα από κατηγορίες.

Τροπολογία 9
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται υπό τις κατηγορίες A και B του 
παραρτήματος II, φέρουν τις ονομασίες 
πώλησης που δίδονται στα προϊόντα αυτά 
στο εν λόγω παράρτημα.

1. Προκειμένου να διοχετεύεται στην 
αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση με τις 
ονομασίες που παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, 
ένα αλκοολούχο ποτό συμμορφούται με τον 
ορισμό και τις απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται στην κατηγορία που ανήκει. 
Τα αλκοολούχα ποτά που δεν πληρούν τις 
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προδιαγραφές που προβλέπονται για τα 
προϊόντα τα οποία προσδιορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙ δεν φέρουν τις ονομασίες 
που τους δίδονται στο εν λόγω 
Παράρτημα. Περιγράφονται ως 
«αλκοολούχα ποτά» ή «αλκοολούχα» Η 
περιγραφή αυτή δεν συμπληρώνεται ούτε 
επεκτείνεται ούτε τροποποιείται.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τρίπτυχη ταξινόμηση πρέπει να διαγραφεί, δεν θα ήταν σκόπιμο να ομιλούμε 
για ονομασίες πώλησης σε σχέση με τις κατηγορίες αυτές, αλλά μάλλον να διατηρηθεί η 
παρούσα κατάσταση.

Τροπολογία 10
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται υπό την κατηγορία Γ του 
παραρτήματος II, φέρουν την ονομασία 
πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Αυτή η 
ονομασία πώλησης δεν συμπληρώνεται 
ούτε επεκτείνεται ούτε τροποποιείται.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αυτές καλύπτονται στο αναθεωρημένο άρθρο 7, παρ. 1 που με τη σειρά του 
καλύπτει τις ονομασίες πώλησης τη απουσία των τριών αυτών κατηγοριών.

Τροπολογία 11
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Σε περίπτωση όπου ένα αλκοολούχο 
ποτό ανταποκρίνεται στον ορισμό 
περισσοτέρων του ενός ειδών αλκοολούχων 
ποτών, επιτρέπεται να φέρει μία ή 
περισσότερες από τις ονομασίες πώλησης 
που παρατίθενται για τα συγκεκριμένα είδη 
αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.

3. Σε περίπτωση όπου ένα αλκοολούχο 
ποτό ανταποκρίνεται στον ορισμό 
περισσοτέρων της μίας κατηγοριών 
αλκοολούχων ποτών του Παραρτήματος ΙΙ, 
επιτρέπεται να φέρει μία ή περισσότερες 
από τις ονομασίες πώλησης που 
παρατίθενται για τις κατηγορίες αυτές.

Αιτιολόγηση

Η μνεία "περισσοτέρων του ενός ειδών αλκοολούχων ποτών" δημιουργεί σύγχυση.
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Τροπολογία 12
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 8, οι αναφερόμενες στις 
παραγράφους 1 και 2 ονομασίες δεν 
χρησιμοποιούνται για την με οποιονδήποτε 
τρόπο περιγραφή ή παρουσίαση άλλων 
ποτών εκτός από το αλκοολούχο ποτό για το 
οποίο αυτές παρατίθενται στο παράρτημα II.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παραγράφου 8 και του άρθρου 8, 
παράγραφος 1, οι αναφερόμενες στις 
παραγράφους 1 και 2 ονομασίες δεν 
χρησιμοποιούνται για την με οποιονδήποτε 
τρόπο περιγραφή ή παρουσίαση άλλων 
ποτών εκτός από το αλκοολούχο ποτό για το 
οποίο αυτές παρατίθενται στο παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Τόσο το άρθρο 7.8 (σχετικά με τη χρήση γενικών ονομασιών σε κατάλογο συστατικών) όσο και
το άρθρο 8.1 (σχετικά με την αναφορά σε ορισμένα αλκοολούχα ποτά σε μια σύνθετη ονομασία
ή στην παρουσίαση ενός τροφίμου) κάνουν εξαιρέσεις από το γενικό κανόνα ότι το όνομα ενός 
ορισμένου ποτού μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε απόσταγμα που ικανοποιεί το σχετικό 
ορισμό. Η διατύπωση του άρθρου 7.4 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν 
αντιφάσκει με τις επόμενες αυτές διατάξεις ούτε τις αμφισβητεί.

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Οι γεωγραφικές ενδείξεις που
απαριθμούνται στο παράρτημα III
μπορούν να συμπληρώνονται μόνο 
σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στον σχετικό τεχνικό 
φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 15, 
παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται για συμπλήρωση γεωγραφικών
ενδείξεων να καλύπτονται στον τεχνικό φάκελο ο οποίος θα απαιτηθεί για όλες τις γεωγραφικές 
ενδείξεις. Τούτο θα εξασφαλίσει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων.

Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφος 5β (νέα)
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5β. Οι ονομασίες που παρατίθενται στο 
Παράρτημα ΙΙ είναι δυνατόν να 
συμπληρωθούν με γεωγραφικές ενδείξεις 
διάφορες των απαριθμουμένων στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα αποπροσανατολίζουν τον 
καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός 1576/89, άρθρο 5.2) προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης 
συμπληρωματικών γεωγραφικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων στο Παράρτημα ΙΙΙ, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα αποπροσανατολίζουν τον καταναλωτή. Τούτο είναι σημαντικό 
δεδομένου ότι επιτρέπει όρους κοινώς αποδεκτούς, χρήσιμους στον καταναλωτή για τον 
εντοπισμό της περιοχής ή τοποθεσίας προέλευσης ενός προϊόντος (όπως στην περίπτωση του 
ουίσκι Σκωτίας, “Orkney” ή “Dufftown”).Τούτο συμβάλει επίσης στην αποφυγή 
αποπροσανατολιστικών ενδείξεων και ως εκ τούτου η διάταξη θα έπρεπε να διατηρηθεί στο νέο 
κανονισμό.

Τροπολογία 15
Άρθρο 7, παράγραφος 8

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

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

Αιτιολόγηση

Όλες οι άλλες αναφορές στην οδηγία 2000/13 (άρθρα 6, 8, 1, 9, 3 και 29δ) δεν προβαίνει στη 
διάκριση αυτή αναφορικά με τους εθνικούς κανόνες εφαρμογής. Για λόγους συνεπείας και προς 
αποφυγήν συγχύσεων, το άρθρο 7.8 θα έπρεπε παρομοίως να αναφέρεται ευθέως στην οδηγία 
2000/13/ΕΚ.

Τροπολογία 16
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 2000/13/EΚ, απαγορεύεται η
χρήση όρων που περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία A ή B του παραρτήματος II ή 

1. Η χρήση ή η έμμεση αναφορά όρων που
περιλαμβάνονται στην κατηγορία A ή B του
παραρτήματος II ή γεωγραφικών ενδείξεων
που παρατίθενται στο παράρτημα III σε
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γεωγραφικών ενδείξεων που παρατίθενται 
στο παράρτημα III σε σύνθετους όρους ή η 
μνεία των εν λόγω όρων στην παρουσίαση 
τροφίμου, εκτός εάν η αλκοόλη προέρχεται 
αποκλειστικά από το αναφερόμενο 
αλκοολούχο ποτό.

σύνθετους όρους απαγορεύεται κατά την 
παρουσίαση ενός τροφίμου εκτός εάν η 
αλκοόλη προέρχεται αποκλειστικά από το 
αναφερόμενο αλκοολούχο ποτό. Τέτοιοι 
σύνθετοι όροι παρουσιάζονται επιπρόσθετα 
προς την περιγραφή πώλησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την προτεινόμενη απαγόρευση χρήσης ή έμμεσης αναφοράς
καθορισμένων όρων για ορισμένα αλκοολούχα ποτά σε σύνθετο όρο (π.χ. "Brandy Cream") 
εκτός εάν το  συγκεκριμένο ποτό είναι η αποκλειστική αλκοολούχα συνιστώσα· παράλληλα, 
διατηρεί την τρέχουσα απαίτηση του Κανονισμού 1576/89, σύμφωνα με την οποία σύνθετοι 
όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο επιπρόσθετα προς την υποχρεωτική ονομασία 
πώλησης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 8, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά, οι 
σύνθετοι αυτοί όροι επιτρέπονται μόνο 
στην περιγραφή, παρουσίαση ή 
επισήμανση των λικέρ και εμφανίζονται 
επιπροσθέτως στην περιγραφή των 
πωλήσεων.

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμοί 1576/89 και 1014/90 που επικυρώθηκαν και με μια 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 1998 (Υπόθεση C-136/96)) επιτρέπει τη χρήση 
συνθέτων όρων σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ποτό μόνο, 1) σε σχέση με τα λικέρ (όπως 
Whisky Cream) και 2)επιπροσθέτως της περιγραφής πώλησης. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η 
διάταξη αυτή προκειμένου να εξακολουθούν να προστατεύονται οι καταναλωτές από την 
παραπλανητική επισήμανση όπως στην περίπτωση ποτών που περιέχουν ουίσκι αραιωμένο 
κάτω του αλκολομετρικού του τίτλου και πωλούνται ως «ποτά ουίσκι» ή “whisky water”.

Τροπολογία 18
Άρθρο 8, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η χρήση των συνθέτων όρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
επιτρέπεται όταν ένα αλκοολούχο ποτό που 
έχει οριστεί στην κατηγορία Α ή Β του 
παραρτήματος II ή που περιέχεται στο 
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παράρτημα III έχει αραιωθεί με νερό έτσι 
ώστε ο αλκοολικός βαθμός του προϊόντος 
να είναι κατώτερος του ελάχιστου βαθμού 
που ισχύει για το εν λόγω ποτό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για να διασφαλιστούν τα κεφαλαιώδη χαρακτηριστικά που
διέπουν τη χρήση καθορισμένων όρων και να προστατευθούν οι καταναλωτές από
παραπλανητική σήμανση (π.χ. εξασφαλίζοντας ότι ένα καθορισμένο αλκοολούχο ποτό που έχει 
αραιωθεί κάτω από τον ελάχιστο αλκοολικό βαθμό του δεν θα επιτρέπεται να περιγράφεται με 
ονομασίες όπως για παράδειγμα Rum Water, Brandy Water ή Whisky Water).  

Τροπολογία 19
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά της 
κατηγορίας Α του παραρτήματος ΙΙ 
αναμιγνύεται με:

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά της 
κατηγορίας Α του παραρτήματος ΙΙ 
αναμιγνύεται με:

- ρούμι,
- whisky και whiskey,
- απόσταγμα σιτηρών/μπράντυ σιτηρών,
- απόσταγμα οίνου και μπράντυ,
- απόσταγμα στεμφύλων marc,
- απόσταγμα σταφυλής,
- απόσταγμα σταφυλής,
- απόσταγμα φρούτων διάφορο των 
προϊόντων που προσδιορίζονται στην 
παράγραφο αυτή ως αλκοολούχα ποτά 
(όπου προηγείται το όνομα του φρούτου) 
που παράγεται με διαβροχή και διύλιση,
- απόσταγμα μηλίτη, μπράντυ μηλίτη και 
απόσταγμα απίτη (άρθρο 7γ του 
Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΟΚ) 
1014/90)

α) ένα ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά 
ή/και

α) ένα ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά 
ή/και

β) ένα ή περισσότερα προϊόντα απόσταξης 
(γεωργικής προέλευσης) ή/και

β) ένα ή περισσότερα προϊόντα απόσταξης 
(γεωργικής προέλευσης) ή/και

Γ) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής γ) αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης,
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προέλευσης,
αναγράφεται σε εμφανές σημείο της 
ετικέτας, με τρόπο ευανάγνωστο και 
ευδιάκριτο, η ονομασία πώλησης 
«αλκοολούχο ποτό». Αυτή η ονομασία 
πώλησης δεν συμπληρώνεται ούτε 
επεκτείνεται ούτε τροποποιείται.

αναγράφεται σε εμφανές σημείο της 
ετικέτας, με τρόπο ευανάγνωστο και 
ευδιάκριτο, η ονομασία πώλησης 
«αλκοολούχο ποτό». Αυτή η ονομασία 
πώλησης δεν συμπληρώνεται ή 
υποκαθίσταται ούτε τροποποιείται.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση απορρέει από τη διαγραφή της τρίπτυχης ταξινόμησης σε γενικούς 
όρους και διατηρεί την ισχύουσα κατάσταση. Προτείνεται επίσης η αντικατάσταση της λέξης 
«επεκτείνεται « με τη λέξη «υποκαθίσταται» δεδομένου ότι πιστεύουμε πως αυτή ήταν η 
πρόθεση της Επιτροπής.

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την 
περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση των αναφερόμενων σε αυτήν 
μιγμάτων, εφόσον τα τελευταία 
ανταποκρίνονται σε έναν από τους ορισμούς 
που διατυπώνονται υπό την κατηγορία A ή 
B του παραρτήματος II.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την 
περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση των αναφερόμενων σε αυτήν 
μιγμάτων, εφόσον τα τελευταία 
ανταποκρίνονται σε έναν από τους ορισμούς 
που διατυπώνονται στο παράρτημα II.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση είναι απόρροια της τρίπτυχης ταξινόμησης των αλκοολούχων 
ποτών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
την παρουσίαση και την επισήμανση των 
προϊόντων που προκύπτουν από τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μίγματα 
επιτρέπεται να εμφαίνεται μόνο ένας από 
τους όρους που απαριθμούνται στην 
κατηγορία A ή B του παραρτήματος II του 
παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτός δεν 
αποτελεί μέρος της ονομασίας πώλησης, 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
την παρουσίαση και την επισήμανση των 
προϊόντων που προκύπτουν από τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μίγματα 
επιτρέπεται να εμφαίνεται μόνο ένας ή 
περισσότεροι από τους όρους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
παρόντος κανονισμού, εφόσον αυτός δεν 
αποτελεί μέρος της ονομασίας πώλησης, 
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αλλά απλώς αναγράφεται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με τον κατάλογο όλων των 
αλκοολικών συστατικών του μίγματος, 
προηγουμένων των λέξεων «ανάμικτο 
αλκοολούχο ποτό».

αλλά απλώς αναγράφεται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με τον κατάλογο όλων των 
αλκοολικών συστατικών του μίγματος, 
προηγουμένων των λέξεων «ανάμικτο 
αλκοολούχο ποτό».

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι αμφίσημη δεδομένου ότι αναφέρεται σε "έναν" από τους καθορισμένους
όρους ενώ είναι σαφής η πρόθεση, εφόσον γίνεται τέτοια αναφορά, ο όρος να απαριθμείται 
μαζί με όλα τα άλλα αλκοολικά συστατικά, κάτι που θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα 
από ένα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 22
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Η περιγραφή, η παρουσίαση και η 
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών είναι 
δυνατόν να συμπληρώνεται με την ένδειξη 
«blend», μόνον εάν το προϊόν είναι 
αποτέλεσμα σύμμειξης.

2. Η περιγραφή, η παρουσίαση και η 
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών είναι 
δυνατόν να συμπληρώνεται με την ένδειξη 
«blend», «blended» ή «blending», μόνον 
εάν το προϊόν είναι αποτέλεσμα σύμμειξης.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιχειρήματα ότι, σε σχέση με τα 
αλκοολούχα ποτά, ο όρος “blend” είναι κάπως διαφορετικός από τους όρους “blended”ή 
“blending” ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια διαδικασία. Προς αποφυγήν πάσης 
αμφιβολίας ότι ο κανονισμός καλύπτει όλες τις παραλλαγές του όρου “blend” η διατύπωση 
πρέπει να μεταβληθεί ακολούθως.

Τροπολογία 23
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Εάν στην περιγραφή, παρουσίαση ή 
επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται 
ρητά ή υπονοείται περίοδος ωρίμανσης ή 
παλαίωση, η τελευταία αφορά το νεώτερο 
από τα αλκοολικά συστατικά, με την 
προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει υποστεί 
παλαίωση υπό τον έλεγχο της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής ή άλλο έλεγχο, ο οποίος 
παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα.

3. Εάν στην περιγραφή, παρουσίαση ή 
επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται 
ρητά ή υπονοείται περίοδος ωρίμανσης ή 
παλαίωση, η τελευταία αφορά το νεώτερο 
από τα αλκοολικά συστατικά, το δε προϊόν 
πρέπει να έχει υποστεί παλαίωση υπό τον 
έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή 
άλλο έλεγχο, ο οποίος παρέχει ισοδύναμα 
εχέγγυα.
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση του προτεινόμενου νέου Κανονισμού είναι ενδεχομένως αμφίσημη σε σύγκριση με
τον Κανονισμό 1576/89,  ο οποίος στο άρθρο 7.2(δ) καθιστά σαφές ότι "…η διάρκεια
ωρίμανσης αναφέρεται μόνο όταν αφορά το νεώτερο από τα αλκοολικά συστατικά και με την 
προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει υποστεί παλαίωση υπό φορολογικό έλεγχο ή έλεγχο ο οποίος 
παρέχει ανάλογες εγγυήσεις". Η αμφισημία αυτή πρέπει να αρθεί.

Τροπολογία 24
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο α)

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση 
για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την 
καταχώριση, στο βαθμό που τα προϊόντα 
αυτά είναι συγκρίσιμα με εκείνο που έχει 
καταχωριστεί με τη συγκεκριμένη
γεωγραφική ένδειξη ή η χρήση αυτή 
εκμεταλλεύεται την καλή φήμη της 
καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης·

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση 
μιας γεωγραφικής ένδειξης σε σχέση με 
οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό που δεν 
καλύπτεται από την καταχώρηση και τους
σχετικούς εθνικούς κανόνες, ή σε σχέση με 
οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η χρήση αυτή 
εκμεταλλεύεται την καλή φήμη της 
καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης·

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 14. (α) αφήνει περιθώρια αμφιβολίας σχετικά με την 
έκταση της προστασίας από προϊόντα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Είναι σημαντικό να 
εξασφαλισθεί ότι (1) τα «συγκρίσιμα προϊόντα» θα καλύπτουν όλα τα αλκοολούχα ποτά (και όχι 
μόνον, όπως θα μπορούσε να συμπερανθεί, μόνο τον ίδιο τύπο αλκοολούχου όπως το εν λόγω
ποτό ΓΕ) και (2) η αναφορά στην «καταχώρηση» θα λαμβάνει υπόψη όλες τις απαιτήσεις του 
τεχνικού φακέλου που απαριθμούνται στο άρθρο 15.2, περιλαμβανομένων των εθνικών 
κανόνων για τα προϊόντα ΓΕ εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των κανόνων 
αυτών σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 25
Άρθρο 14, παράγραφος 1α) (νέα)

1α) Τα ποτά που πωλούνται με γεωγραφική 
ένδειξη πρέπει να συμμορφούνται με το 
σύνολο των διατάξεων σχετικά με την 
παραγωγή, επισήμανση και παρουσίαση 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, όσον 
αφορά τη γεωγραφική ένδειξη στη χώρα ή 
τις χώρες προέλευσης.
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Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 14.1(α) διευκρινίζει την κατάσταση όσον αφορά την 
προστασία από κατάχρηση μιας γεωγραφικής ένδειξης από προϊόν που δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις. Οι διατάξεις ωστόσο, θα έπρεπε επίσης να απαιτούν , σε ένα νέο σημείο 2, την 
υποχρέωση για αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη όπως το Κονιάκ, Brandy de Jerez
κλπ, να συμμορφούνται με το σύνολο των κανόνων περί παραγωγής, επισήμανσης και 
παρουσίασης στο πλαίσιο του τεχνικού φακέλου που αιτιολογεί την καταχώρησή τους ΕΕ ως ΓΕ
(όπως παρατίθεται στο άρθρο 15.της πρότασης).

Τροπολογία 26
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν
γεωγραφική αναφορά που είναι
καταχωρισμένη στο παράρτημα III
συμμορφώνονται με όλες τις προδιαγραφές
παραγωγής, σήμανσης, παρουσίασης και 
άλλες προδιαγραφές που περιλαμβάνονται 
στον τεχνικό φάκελο ο οποίος προβλέπεται 
στο άρθρο 15(1).

Αιτιολόγηση

Τα ποτά που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη πρέπει να επιτρέπεται να πωλούνται
μόνο εάν συμμορφώνονται με τα περιεχόμενα του τεχνικού φακέλου. Τούτο ισχύει προκειμένου
να εξασφαλίζεται συνεπής επιβολή, σε ολόκληρη την ΕΕ, όλων των κανόνων σήμανσης, 
παραγωγής και παρουσίασης.

Τροπολογία 27
Άρθρο 15, παράγραφος 1

1. Οι αιτήσεις για προσθήκη
γεωγραφικών ενδείξεων στο παράρτημα III 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας ή 
συνοδεύονται από μετάφραση σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Με τις 
εν λόγω αιτήσεις συνυποβάλλεται τεχνικός 
φάκελος, που περιλαμβάνει τις 
προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται το σχετικό αλκοολούχο 
ποτό. Ο τεχνικός φάκελος δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

1. Οι αιτήσεις για καταχώρηση
γεωγραφικών ενδείξεων στο παράρτημα III 
υποβάλλονται στην Επιτροπή σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας ή 
συνοδεύονται από μετάφραση σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Οι εν 
λόγω αιτήσεις τεκμηριώνονται δεόντως 
από το κράτος μέλος και περιλαμβάνουν 
τεχνικό φάκελο, ο οποίος εκθέτει τις 
προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται το σχετικό αλκοολούχο 
ποτό. Τα βασικά στοιχεία των 
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Ένωσης, σειρά C. προδιαγραφών του τεχνικού φακέλου, 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2,
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.
Σε σχέση με γεωγραφικές ενδείξεις εντός 
της Κοινότητας, η αίτηση υποβάλλεται από 
το κράτος μέλος προέλευσης του 
αλκοολούχου ποτού.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έννομο 
συμφέρον δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις κατά της προσθήκης της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III, 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της 
ανωτέρω δημοσίευσης, με το αιτιολογικό ότι 
δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος 
κανονισμού. Οι αντιρρήσεις αυτές πρέπει να 
είναι δεόντως τεκμηριωμένες.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έννομο 
συμφέρον δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις κατά της προσθήκης της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III, 
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της 
ανωτέρω δημοσίευσης, με το αιτιολογικό ότι 
δεν πληρούνται οι όροι του παρόντος 
κανονισμού. Οι αντιρρήσεις αυτές πρέπει να 
είναι δεόντως τεκμηριωμένες..

Αιτιολόγηση

Το νέο κείμενο θα καταστήσει σαφές ότι οι αιτήσεις για γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να έχουν 
την υποστήριξη του κράτους μέλους καταγωγής και να υποβάλλονται από αυτό. Η προσέγγιση 
αυτή είναι σύμφωνη με εκείνη που χρησιμοποιείται για τους κανόνες γεωγραφικών ενδείξεων 
που αφορούν τα κρασιά.  

Τροπολογία 28
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο β)

Β) περιγραφή του αλκοολούχου ποτού, όπου 
συμπεριλαμβάνονται οι βασικές φυσικές,
χημικές, μικροβιολογικές ή/και 
οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος ή 
του τροφίμου·

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα 
αλκοολούχο ποτό προκειμένου να θεωρείται ως ποτό με γεωγραφική ένδειξη, προϋποτίθεται 
ότι, στην περίπτωση αίτησης για καταχώρηση, η περιγραφή του σχετικού ποτού θα 
υποστηρίζεται από ένα ή περισσότερα από τα επιλεκτικά απαριθμούμενα χαρακτηριστικά. Προς 
αποφυγήν παρανοήσεων τούτο πρέπει να διευκρινίζεται στην προτεινόμενη διατύπωση. Επίσης, 
δεδομένου ότι η καταχώρηση αφορά αποκλειστικά τα αλκοολούχα ποτά, η αναφορά σε πιθανά 
άλλα «τρόφιμα» πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 29
Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο (στ)

στ) τις τυχόν απαιτήσεις των κειμένων 
κοινοτικών ή/και εθνικών διατάξεων·

στ) τις τυχόν απαιτήσεις των κειμένων 
κοινοτικών διατάξεων ή/και της αρμόδιας 
εθνικής ή περιφερειακής αρχής·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει την κατάλληλη αναγνώριση των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο 
κανονισμός 1576/89 στο άρθρο 10.2 επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα δικά τους 
συστήματα εγγράφων πιστοποίησης της αυθεντικότητας όσον αφορά τις εξαγωγές αλκοολούχων 
ποτών με γεωγραφική ένδειξη. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διάταξη αυτή, σε αναγνώριση 
της αξίας τέτοιων εθνικών συστημάτων πιστοποίησης της αυθεντικότητας σε σχέση με την 
πρόληψη της απάτης και των απομιμήσεων.

Τροπολογία 30
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο ζ)

Ζ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του αιτούντος.

ζ) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας 
της αρμόδιας αρχής της αιτούσας χώρας.

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγήν αμφιβολιών και σύμφωνα με την προσέγγιση που προτείνεται στο άρθρο 15.1, 
θα έπρεπε να καταστεί σαφές ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση του καθεστώτος ΓΙ πρέπει να 
υποβάλλονται με την ευθύνη της αρμόδιας για τον τεχνικό φάκελο εθνικής αρχής.

Τροπολογία 31
Άρθρο 15, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να
απαιτούν τα αλκοολούχα ποτά που
παράγονται στην επικράτειά τους και 
εκτίθενται στο παράρτημα III και 
εξάγονται, να υποστηρίζονται από 
σύστημα εγγράφων πιστοποίησης της 
αυθεντικότητας.

Τροπολογία 32
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Άρθρο 19, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν υφίστανται προς το παρόν μηχανισμοί της αγοράς στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί 
αλκοολούχων ποτών, αντίθετα με ότι ισχύει για άλλες κοινοτικές αγορές. Η διατύπωση 
«ρυθμιστική επιτροπή» φαίνεται καταλληλότερη σε σχέση με την προτεινόμενη, Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της επιτροπολογίας, προβλέπεται για τη ρυθμιστική επιτροπή μια μειοψηφία που μπορεί 
να σταματήσει τη διαδικασία ενισχύοντας έτσι τις εξουσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία 33
Άρθρο 22, εδάφιο α)

α) τη διευκόλυνση της μετάβασης από τους 
κανόνες του κανονισμού (EΟΚ) 
αριθ. 1576/89 σε εκείνους που επιβάλλει ο 
παρών κανονισμός·

α) τη διευκόλυνση της μετάβασης από τους 
κανόνες του κανονισμού του Συμβουλίου 
(EΟΚ) αριθ. 1576/89 και του κανονισμού 
της Επιτροπής αριθ. 1014/90/ΕΟΚ σε 
εκείνους που επιβάλλει ο παρών 
κανονισμός·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο νέος κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά τις διατάξεις των κανονισμών 
1576/89 και 1014/90, θα έπρεπε αμφότεροι να καλύπτονται από το άρθρο αυτό.

Τροπολογία 34
Άρθρο 23

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 
καταργείται.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89 και ο κανονισμός της 
Επιτροπής αριθ. 1014/90/ΕΟΚ
καταργούνται.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις αμφοτέρων των κανονισμών 1576/89 και 1014/90 όπως τροποποιήθηκαν, θα 
έπρεπε να ενσωματωθούν στην προτεινόμενη  νέα νομοθεσία. Προς άρσιν πάσης αμφιβολίας, 
αμφότεροι οι κανονισμοί θα έπρεπε να καταργηθούν ευθύς μόλις τεθεί σε ισχύ ο νέος.

Τροπολογία 35
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Παράρτημα Ι, σημείο 1)

1) Γλύκανση: 1) Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης:

Ως γλύκανση νοείται η χρησιμοποίηση, 
κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, 
ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
προϊόντα:

Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) ημίλευκη ζάχαρη, λευκή ζάχαρη, 
ραφιναρισμένη λευκή ζάχαρη, δεξτρόζη, 
φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, υγρή ζάχαρη, 
υγρό ιμβερτοσάκχαρο, σιρόπι 
ιμβερτοσακχάρου, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2001/111/EΚ του Συμβουλίου·

α) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: δεν 
ανιχνεύεται καμία γεύση ξένη προς την 
πρώτη ύλη·

β) διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, νωπό γλεύκος σταφυλιών·

β) ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο: 96,0% vol·

γ) καραμελωμένη ζάχαρη, η οποία είναι το 
προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με 
ελεγχόμενη θέρμανση σακχαρόζης, χωρίς 
προσθήκη ανόργανων βάσεων ή οξέων 
ούτε άλλου χημικού προσθέτου·

γ) ανώτατο όριο υπολειμμάτων:

δ) μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2001/110/EΚ του Συμβουλίου·

i) ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε 
γραμμάρια οξικού οξέος ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol.: 1,5,

ε) χαρουποσιρόπι (χαρουπόμελι)· ii) εστέρες, εκφρασμένοι σε γραμμάρια 
οξικού αιθυλεστέρα ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol.: 1,3, 

στ) κάθε άλλος φυσικός υδατάνθρακας που 
επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο 
των ανωτέρω προϊόντων·

iii) αλδεΰδες, εκφρασμένες σε γραμμάρια 
ακεταλδεΰδης ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 0,5,

ζ) γλυκαντικά, όπως ορίζονται στην οδηγία 
94/35/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

iv) ανώτερες αλκοόλες, εκφρασμένες σε 
γραμμάρια 2-μεθυλο-προπανόλης-1 ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.: 0,5,
v) μεθανόλη, εκφρασμένη σε γραμμάρια 
ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.: 50,
vi) στερεό υπόλειμμα, εκφρασμένο σε 
γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 1,5,
vii) πτητικές αζωτούχες βάσεις, 
εκφρασμένες σε γραμμάρια αζώτου ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.: 0,1,
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viii) φουρφουράλη: δεν ανιχνεύεται.

Αιτιολόγηση

Μια αλλαγή στη σειρά των τεχνικών ορισμών και απαιτήσεων θα ελάμβανε καλύτερα υπόψη 
την πραγματική ανάπτυξη των διαδικασιών κατά τη διάρκεια της παραγωγής αλκοολούχων 
ποτών.

Προτείνεται επίσης η είσοδος δύο νέων παραγράφων (5α και 6α) προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι δείκτες γνησιότητας και η παραδοσιακή διαδικασία στρογγυλέματος.

Τροπολογία 36
Παράρτημα Ι, σημείο 2)

2) Ανάμιξη: 2) Προϊόν απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης):

Ως ανάμιξη νοείται ο συνδυασμός δύο ή 
περισσότερων διαφορετικών ποτών ή ενός 
ποτού με ένα ή περισσότερα προϊόντα 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή με 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
για την παρασκευή νέου ποτού.

Ως προϊόν απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης) νοείται το αλκοολικό υγρό που 
λαμβάνεται από την απόσταξη, μετά από 
αλκοολική ζύμωση, γεωργικών προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις 
ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης ούτε 
αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει
το άρωμα και τη γεύση που προέρχονται 
από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 37
Παράρτημα Ι, σημείο 3)

3) Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης:

3) Ωρίμανση ή παλαίωση:

Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
διαθέτει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ως ωρίμανση ή παλαίωση νοείται η 
διεργασία, κατά την οποία αφήνονται να 
εξελιχθούν φυσικά, σε κατάλληλα δοχεία, 
ορισμένες αντιδράσεις που προσδίδουν στο 
αλκοολούχο ποτό οργανοληπτικές 
ιδιότητες, τις οποίες δεν διέθετε 
προηγουμένως.

α) οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: δεν 
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ανιχνεύεται καμία γεύση ξένη προς 
την πρώτη ύλη·

β) ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο: 96,0% vol.·

γ) ανώτατο όριο υπολειμμάτων:
i) ολική οξύτητα, εκφρασμένη σε 

γραμμάρια οξικού οξέος ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 1,5,

ii) εστέρες, εκφρασμένοι σε 
γραμμάρια οξικού αιθυλεστέρα 
ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 1,3,

iii) αλδεΰδες, εκφρασμένες σε 
γραμμάρια ακεταλδεΰδης ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 0,5,

iv) ανώτερες αλκοόλες, 
εκφρασμένες σε γραμμάρια 2-
μεθυλο-προπανόλης-1 ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.: 0,5,

v) μεθανόλη, εκφρασμένη σε 
γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol.: 50,

vi) στερεό υπόλειμμα, εκφρασμένο 
σε γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol.: 1,5,

vii) πτητικές αζωτούχες βάσεις, 
εκφρασμένες σε γραμμάρια 
αζώτου ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol.: 0,1,

viii) φουρφουράλη: δεν ανιχνεύεται.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 38
Παράρτημα Ι, σημείο 4)

4) Προσθήκη νερού: 4) Γλύκανση:
Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, 
ενδεχομένως απεσταγμένου ή 

Ως γλύκανση νοείται η χρησιμοποίηση, 
κατά την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, 
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απιονισμένου, κατά την παρασκευή 
αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρο ότι η 
ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ και 
80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι η 
προσθήκη του δεν αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα του προϊόντος.

ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα 
προϊόντα:

Το νερό αυτό είναι δυνατόν να έχει 
υποβληθεί σε απόσταξη, απιονισμό, 
καθαρισμό με ιονανταλλαγή ή 
αποσκλήρυνση.

α) ημίλευκη ζάχαρη, λευκή ζάχαρη, 
ραφιναρισμένη λευκή ζάχαρη, δεξτρόζη, 
φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, υγρή ζάχαρη, 
υγρό ιμβερτοσάκχαρο, σιρόπι 
ιμβερτοσακχάρου, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 2001/111/EΚ του Συμβουλίου·
β) διορθωμένο συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, συμπυκνωμένο γλεύκος 
σταφυλιών, νωπό γλεύκος σταφυλιών·
γ) καραμελωμένη ζάχαρη, η οποία είναι το 
προϊόν που λαμβάνεται αποκλειστικά με
ελεγχόμενη θέρμανση σακχαρόζης, χωρίς 
προσθήκη ανόργανων βάσεων ή οξέων 
ούτε άλλου χημικού προσθέτου·
δ) μέλι, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2001/110/EΚ του Συμβουλίου·
ε) χαρουποσιρόπι (χαρουπόμελι)·
στ) κάθε άλλος φυσικός υδατάνθρακας που 
επιφέρει ανάλογο αποτέλεσμα με εκείνο 
των ανωτέρω προϊόντων·
ζ) γλυκαντικά, όπως ορίζονται στην οδηγία 
94/35/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 39
Παράρτημα Ι, σημείο 5)
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5) Σύμμειξη (blend): 5) Αρωματισμός:
Ως σύμμειξη νοείται ο συνδυασμός δύο ή 
περισσότερων αλκοολούχων ποτών του 
ίδιου είδους, μεταξύ των οποίων 
διακρίνονται μόνον μικρές διαφορές ως 
προς τη σύνθεση, οφειλόμενες σε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
παράγοντες:

Ως αρωματισμός νοείται η χρήση, κατά 
την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, ενός 
ή περισσότερων αρτυμάτων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

α) τις μεθόδους παρασκευής,
β) τους χρησιμοποιούμενους 
αποστακτήρες,
γ) την περίοδο ωρίμανσης ή παλαίωσης,
δ) τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής.
Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό 
αλκοολούχο ποτό είναι του ίδιου είδους, 
όπως τα αρχικά αλκοολούχα ποτά πριν από 
τη σύμμειξή τους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 40
Παράρτημα Ι, σημείο 5α) (νέο)

5α) Δείκτες γνησιότητας:
Για τους σκοπούς της ασφάλειας του 
καταναλωτή και του σήματος, τα 
αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά μπορούν
να περιέχουν ιχνοστοιχεία που θα ενεργούν 
ως δείκτες γνησιότητας τα οποία 
προβλέπονται στον ορισμό του 
συγκεκριμένου αλκοολούχου ποτού. Οι 
ουσίες αυτές πρέπει να είναι βελτιωτικά 
τροφίμων σε συγκεντρώσεις κάτω του 
0.1% w/v σε ένα προϊόν χωρίς να 
προσδίδουν διακριτικό χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.
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Τροπολογία 41
Παράρτημα Ι, σημείο 6)

6) Ωρίμανση ή παλαίωση: 6) Χρωματισμός:
Ως ωρίμανση ή παλαίωση νοείται η 
διεργασία, κατά την οποία αφήνονται να 
εξελιχθούν φυσικά, σε κατάλληλα δοχεία, 
ορισμένες αντιδράσεις που προσδίδουν στο 
αλκοολούχο ποτό οργανοληπτικές 
ιδιότητες, τις οποίες δεν διέθετε 
προηγουμένως.

Ως χρωματισμός νοείται η χρήση, κατά 
την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, μίας 
ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές 
ορίζονται στην οδηγία 94/36/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 42
Παράρτημα Ι, σημείο 6α) (νέο)

6α) Στρογγύλεμα:
Στρογγύλεμα είναι η παραδοσιακή
διαδικασία της χρήσης των προϊόντων που 
αναφέρονται στα σημεία 1(α) έως (στ) σε 
μέγιστο ποσοστό 2% προκειμένου να 
λαμβάνουν τα ποτά τον τελικό τους 
χαρακτήρα υπό την επιφύλαξη της ειδικής 
νομοθεσίας των κρατών μελών που είχε 
εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού 1576/89.

Αιτιολόγηση

«Στρογγύλεμα» είναι μια παραδοσιακή πρακτική που χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
ορισμένων αλκοολούχων ποτών, διαφορετική από τη γλύκανση ή τον αρωματισμό και ουδέποτε 
έχει ορισθεί. Πιστεύουμε ότι ένας τεχνικός ορισμός στον μελλοντικό κανονισμό για τα 
αλκοολούχα ποτά είναι αναγκαίος προκειμένου να αποφεύγονται παρερμηνείες και να 
προστατεύεται η ποιότητα των ποτών της ΕΕ που εξασφαλίζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής.

Η προστιθέμενη πρόταση «υπό την επιφύλαξη της ειδικής νομοθεσίας των κρατών μελών που 
είχε εγκριθεί πριν…» στόχον έχει να καλύψει την ειδική ισπανική νομοθεσία που είχε εγκριθεί 
προτού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός 1576/89 που οριοθετεί το στρογγύλεμα του “Brandy de
Jerez” στα 35gr/lt. Τούτο είναι αποτέλεσμα μιας φυσικής διαδικασίας παλαίωσης  του ποτού 
αυτού στο πλαίσιο της οποίας ορισμένοι παραγωγοί είναι δυνατόν να παλαιώνουν το προϊόν 
τους σε βαρέλια που περιείχαν γλυκά σέρι τύπου Pedro Ximenez. Βλ. επίσης τροπολογία 26.
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Τροπολογία 43
Παράρτημα Ι, σημείο 7)

7) Αρωματισμός: 7) Προσθήκη νερού:
Ως αρωματισμός νοείται η χρήση, κατά 
την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, ενός 
ή περισσότερων αρτυμάτων, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ.

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, 
ενδεχομένως απεσταγμένου ή 
απιονισμένου, κατά την παρασκευή 
αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρο ότι η 
ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ και 
80/778/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ότι η 
προσθήκη του δεν αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα του προϊόντος.
Το νερό αυτό είναι δυνατόν να έχει 
υποβληθεί σε απόσταξη, απιονισμό, 
καθαρισμό με ιονανταλλαγή ή 
αποσκλήρυνση.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 80/778/ΕΟΚ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με 
την ποιότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. (Σημείωση: η οδηγία 80/777/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε, σχετικά με την εκμετάλλευση και την εμπορία των φυσικών μεταλλικών νερών 
παραμένει σε ισχύ). Βλ. επίσης τροπολογία 26.

Τροπολογία 44
Παράρτημα Ι, σημείο 8)

8) Χρωματισμός: 8) Σύμμειξη (blend):

Ως χρωματισμός νοείται η χρήση, κατά 
την παρασκευή αλκοολούχων ποτών, μίας 
ή περισσότερων χρωστικών, όπως αυτές 
ορίζονται στην οδηγία 94/36/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Ως σύμμειξη νοείται ο συνδυασμός δύο ή 
περισσότερων αλκοολούχων ποτών του 
ίδιου είδους, μεταξύ των οποίων 
διακρίνονται μόνον μικρές διαφορές ως 
προς τη σύνθεση, οφειλόμενες σε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους 
παράγοντες:
α) τις μεθόδους παρασκευής,
β) τους χρησιμοποιούμενους 
αποστακτήρες,
γ) την περίοδο ωρίμανσης ή παλαίωσης,
δ) τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής.
Το παραγόμενο με τον τρόπο αυτό 
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αλκοολούχο ποτό είναι του ίδιου είδους, 
όπως τα αρχικά αλκοολούχα ποτά πριν από 
τη σύμμειξή τους.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 45
Παράρτημα Ι, σημείο 9)

9) Προϊόν απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης):

9) Ανάμιξη:

Ως προϊόν απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης) νοείται το αλκοολικό υγρό που 
λαμβάνεται από την απόσταξη, μετά από 
αλκοολική ζύμωση, γεωργικών προϊόντων 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της 
Συνθήκης, το οποίο όμως δεν διαθέτει τις 
ιδιότητες της αιθυλικής αλκοόλης ούτε 
αλκοολούχου ποτού, αλλά έχει διατηρήσει 
το άρωμα και τη γεύση που προέρχονται 
από τις χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες.

Ως ανάμιξη νοείται ο συνδυασμός δύο ή 
περισσότερων διαφορετικών ποτών ή ενός 
ποτού με ένα ή περισσότερα προϊόντα 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης ή με 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
για την παρασκευή νέου ποτού.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 26.

Τροπολογία 46
Παράρτημα I, σημείο 13

(13) Ως περιγραφή νοούνται οι όροι που 
χρησιμοποιούνται στην επισήμανση των 
αλκοολούχων ποτών, στα έγγραφα που 
συνοδεύουν τη μεταφορά τους, στα 
εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα σε τιμολόγια 
και δελτία παράδοσης, καθώς και στη 
διαφήμισή τους.

(13) Ως περιγραφή νοούνται οι όροι που 
χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, 
παρουσίαση και συσκευασία των 
αλκοολούχων ποτών, στα έγγραφα που 
συνοδεύουν τη μεταφορά τους, στα 
εμπορικά έγγραφα, ειδικότερα σε τιμολόγια 
και δελτία παράδοσης, καθώς και στη 
διαφήμισή τους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενα "παραθυράκια" λόγω της αμφισημίας, ο ορισμός της
"περιγραφής" πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος, συμπεριλαμβάνοντας όρους που 
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χρησιμοποιούνται όχι μόνο στη σήμανση αλλά και στη συσκευασία και την παρουσίαση.   
(Σημείωση: βάσει των όρων του παραρτήματος I (15), η "παρουσίαση" περιλαμβάνει τη 
διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων).

Τροπολογία 47
Παράρτημα Ι, σημείο 14)

14) Επισήμανση: 14) Παρουσίαση:

Ως επισήμανση νοούνται όλες οι 
περιγραφές και άλλες αναφορές, σημεία, 
σχέδια ή εμπορικά σήματα, τα οποία 
διακρίνουν ένα ποτό και εμφανίζονται στο 
ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος σφράγισής του ή στην ετικέτα 
που έχει προσδεθεί στο δοχείο και στο 
περίβλημα του λαιμού των φιαλών.

Ως παρουσίαση νοούνται οι ενδείξεις που 
χρησιμοποιούνται στα δοχεία, 
συμπεριλαμβανομένου του πώματος, στην 
επισήμανση και στη συσκευασία, καθώς 
επίσης στη διαφήμιση και την προώθηση 
των πωλήσεων.

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των καταναλωτών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι καλύπτεται όχι μόνον η 
μεταφορά αλλά και η συσκευασία κατά την πώληση. Βλ. επίσης τροπολογία 27

Τροπολογία 48
Παράρτημα Ι, σημείο 15)

15) Παρουσίαση: 15) Επισήμανση:
Ως παρουσίαση νοούνται οι ενδείξεις που 
χρησιμοποιούνται στα δοχεία, 
συμπεριλαμβανομένου του πώματος, στην 
επισήμανση και στη συσκευασία, καθώς 
επίσης στη διαφήμιση και την προώθηση 
των πωλήσεων.

Ως επισήμανση νοούνται όλες οι 
περιγραφές και άλλες αναφορές, σημεία, 
σχέδια ή εμπορικά σήματα, τα οποία 
διακρίνουν ένα ποτό και εμφανίζονται στο 
ίδιο δοχείο, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος σφράγισής του ή στην ετικέτα 
που έχει προσδεθεί στο δοχείο και στο 
περίβλημα του λαιμού των φιαλών.

Τροπολογία 49
Παράρτημα I, σημείο 16

(16) Ως συσκευασία νοούνται τα 
προστατευτικά περιβλήματα, όπως χαρτιά, 
κάθε είδους περιτυλίγματα από άχυρο, 

(16) Ως συσκευασία νοούνται τα 
προστατευτικά περιβλήματα, όπως χαρτιά, 
κάθε είδους περιτυλίγματα από άχυρο, 
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χαρτόκουτα και κιβώτια, που 
χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά ενός ή 
περισσότερων δοχείων.

χαρτόκουτα και κιβώτια, που 
χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά και/ή 
πώληση ενός ή περισσότερων δοχείων.

Αιτιολόγηση

Για προστασία των καταναλωτών, πρέπει να καταστεί σαφές ότι καλύπτεται όχι μόνο η 
συσκευασία μεταφοράς αλλά και η συσκευασία πώλησης.

Τροπολογία 50
Παράρτημα ΙΙ, υπότιτλος

Κατηγορία Α: Αποστάγματα Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη διαγραφή της τρίπτυχης καταχώρησης σε γενικούς 
όρους αλκοολούχου ποτού.

Τροπολογία 51
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 1, εδάφιο α)

α) Ρούμι είναι: α) Ρούμι είναι αλκοολούχο ποτό, που 
παράγεται αποκλειστικά με αλκοολική 
ζύμωση και απόσταξη είτε μελάσας ή 
σιροπιών λαμβανόμενων κατά την 
παρασκευή ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο είτε 
αυτούσιου χυμού ζαχαροκάλαμου και 
αποστάζεται σε βαθμό χαμηλότερο από 96% 
vol., ώστε το προϊόν της απόσταξης να 
εμφανίζει τα διακριτά ειδικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ρούμι.

1) αλκοολούχο ποτό, που παράγεται 
αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και 
απόσταξη είτε μελάσας ή σιροπιών 
λαμβανόμενων κατά την παρασκευή 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο είτε αυτούσιου 
χυμού ζαχαροκάλαμου και αποστάζεται σε 
βαθμό χαμηλότερο από 96% vol., ώστε το 
προϊόν της απόσταξης να εμφανίζει τα 
διακριτά ειδικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ρούμι ή

2) απόσταγμα που παράγεται με αλκοολική 
ζύμωση και απόσταξη χυμού 
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ζαχαροκάλαμου και το οποίο εμφανίζει τα 
ιδιαίτερα αρωματικά χαρακτηριστικά του 
ρούμι και έχει περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 225 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη.

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ των παραγράφων 1 και 2 του στοιχείου (α) δεν έχει νόημα δεδομένου ότι η 
τελευταία αναφέρεται στο «παραδοσιακό» ρούμι που προσδιορίζεται επακριβώς στην 
παράγραφο(ε). Η παράγραφος 2 του στοιχείου (α) είναι περιττή και θα έπρεπε να διαγραφεί.

Τροπολογία 52
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 1, εδάφια γ) και δ)

γ) Το ρούμι δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

γ) Το ρούμι δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή ρούμι επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

δ) Το ρούμι δε περιέχει αρτυματικές 
ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «ρούμι» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση 
αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία η 
διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή ρουμιού δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών ουσιών. Η 
δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται και είναι 
ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 53
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 2, εδάφια γ) και δ)

γ) Το whisky ή whiskey δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το whisky ή whiskey δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής 
προέλευσης.
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δ) Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε 
γλύκανση ούτε σε αρωματισμό ούτε περιέχει 
άλλα πρόσθετα εκτός από καθαρό 
κατραμελόχρωμα.

δ) Το whisky ή whiskey δεν υποβάλλεται σε 
στρογγύλεμα, γλύκανση ούτε σε 
αρωματισμό ούτε περιέχει άλλα πρόσθετα 
εκτός από καθαρό κατραμελόχρωμα.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «ουίσκι» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση 
αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία να 
εξασφαλισθεί η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Τροπολογία 54
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 3, εδάφια γ) και δ)

γ) Το απόσταγμα σιτηρών δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα σιτηρών δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής 
προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποστάγματος
σιτηρών επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

δ) Το απόσταγμα σιτηρών δεν περιέχει 
αρτυματικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «απόσταγμα σιτηρών» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη 
χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία η 
διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποστάγματος σιτηρών δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών 
ουσιών. Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται 
και είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 55
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 4, εδάφια γ) και δ)

γ) Το απόσταγμα οίνου δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα οίνου δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής 
προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων δ) Το απόσταγμα οίνου δεν περιέχει 
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οίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

αρτυματικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «απόσταγμα οίνου» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη 
χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία η 
διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποστάγματος οίνου δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών 
ουσιών. Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται 
και είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 56
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 4, εδάφιο δα) (νέο)

δα) Στην περίπτωση που το ποτό έχει 
υποστεί παλαίωση, μπορεί να 
εξακολουθήσει να διοχετεύεται στο 
εμπόριο ως «απόσταγμα οίνου» εάν ο 
χρόνος παλαίωσης είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος εκείνου που προβλέπεται στο 
τμήμα5.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνεται σήμερα στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 1.4.δ) του 
κανονισμού 1576/89. Πρόθεσή μας είναι ως εκ τούτου η διατήρηση της ισχύουσας κατάστασης.

Τροπολογία 57
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 5, εδάφια γ) και δ)

γ) Το brandy ή Weinbrand δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το brandy ή Weinbrand δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής 
προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή brandy ή Weinbrand 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
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στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «Brandy» ή το «Weinbrand» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν 
επιτρέπουν τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει 
μεγάλη σημασία η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Η παράγραφος γ) δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι το άρθρο 3α (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός εάν τούτο απαγορεύεται από συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 58
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 6, εδάφιο γ)

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιού δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιού δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα 
γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιού» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν 
επιτρέπουν τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει 
μεγάλη σημασία η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Τροπολογία 59
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 7, εδάφια γ) και δ)

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα 
γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων 
στεμφύλων φρούτων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

δ) Το απόσταγμα στεμφύλων φρούτων δεν 
περιέχει αρτυματικές ουσίες.
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «απόσταγμα στεμφύλων φρούτων» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν 
επιτρέπουν τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει 
μεγάλη σημασία η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων φρούτων δεν επιτρέπεται η χρήση 
αρτυματικών ουσιών. Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής 
δε χρειάζεται και είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 60
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 8, εδάφια γ) και δ)

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

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

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων 
σταφίδας ή brandy σταφίδας επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

δ) Τα απόσταγμα σταφίδας ή brandy
σταφίδας δεν περιέχει αρτυματικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «απόσταγμα σταφίδας ή brandy σταφίδας» στην ισχύουσα 
νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης 
και έχει μεγάλη σημασία η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποστάγματος σταφίδας ή brandy σταφίδας δεν επιτρέπεται η 
χρήση αρτυματικών ουσιών. Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της 
Επιτροπής δε χρειάζεται και είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 61
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 9, εδάφια δ) και ε)

δ) Τα αποστάγματα φρούτων δεν περιέχουν 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

δ) Τα αποστάγματα φρούτων δεν περιέχουν 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής 
προέλευσης.
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ε) Για την παρασκευή αποσταγμάτων 
φρούτων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

ε) Τα αποστάγματα φρούτων δεν περιέχουν 
αρτυματικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν τα «αποστάγματα φρούτων» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν 
τη χρήση αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία 
η διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποσταγμάτων φρούτων δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών 
ουσιών. Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται 
και είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 62
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 10, εδάφια γ) και δ)

γ) Το απόσταγμα μηλίτη, brandy μηλίτη ή 
απόσταγμα απίτη δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα μηλίτη, brandy μηλίτη ή 
απόσταγμα απίτη δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων 
μηλίτη, brandy μηλίτη ή αποσταγμάτων 
απίτη επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

δ) Τα αποστάγματα μηλίτη, brandy μηλίτη 
ήαπόσταγμα απίτη δεν περιέχουν 
αρτυματικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Στην παραδοσιακή παραγωγή αποστάγματος μηλίτη, brandy μηλίτη ή αποστάγματος απίτη δεν 
επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών ουσιών.

Η δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται και 
είναι ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.
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Τροπολογία 63
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 11, εδάφια γ) και δ)

γ) Το Hefebrand δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

γ) Το Hefebrand δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή Hefebrand 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

δ) Το Hefebrand δεν περιέχει αρτυματικές 
ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «Hefebrand» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση 
αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία η 
διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή του Hefebrand δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών ουσιών. Η 
δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται και είναι 
ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 64
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 12, εδάφια γ) και δ)

γ) Το Bierbrand ή eau de vie de bière δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το Bierbrand ή eau de vie de bière δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα 
γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή Bierbrand ή eau de 
vie de bière επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

δ) Το Bierbrand δεν περιέχει αρτυματικές 
ουσίες.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που διέπουν το «Bierbrand» στην ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπουν τη χρήση 
αιθυλικής αλκοόλης ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης και έχει μεγάλη σημασία η 
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διατήρηση της απαγόρευσης αυτής.

Στην παραδοσιακή παραγωγή Bierbrand δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών ουσιών. Η 
δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται και είναι 
ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία.

Τροπολογία 65
Παράρτημα ΙΙ, δεύτερος υπότιτλος

Κατηγορία Β: Ειδικά αλκοολούχα ποτά Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη διαγραφή της τρίπτυχης καταχώρησης σε γενικούς 
όρους.

Τροπολογία 66
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 13, εδάφιο γ)

γ) Ο αρωματισμός των παραγόμενων με 
διαβροχή και απόσταξη οινοπνευματωδών 
ποτών (ακολουθεί το όνομα του φρούτου) 
μπορεί να συμπληρώνεται με αρτυματικές 
ουσίες ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα 
διαφορετικά από εκείνα που προέρχονται 
από το χρησιμοποιούμενο φρούτο. Για την 
παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών 
(ακολουθεί το όνομα του φρούτου), 
παραγόμενων με διαβροχή και απόσταξη, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ. Ωστόσο, η 
χαρακτηριστική γεύση του ποτού και το 
χρώμα του πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά από το χρησιμοποιούμενο 
φρούτο.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από την παράγραφο (δ) του σημείου 9: τα αποστάγματα φρούτων δεν περιέχουν 
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αρτυματικές ουσίες.

Τροπολογία 67
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 14, εδάφιο α)

α) Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του 
φρούτου) είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται με απόσταξη, μετά από διαβροχή 
αζύμωτων ραγών, όπως τα σμέουρα, τα 
βατόμουρα, τα μυρτίδια κ.ά., σε αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

α) Geist (σε συνδυασμό με το όνομα του 
φρούτου) είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται με απόσταξη, μετά από διαβροχή 
αζύμωτων φρούτων που παρατίθενται στο 
σημείο 13 α (2), βερίκοκων, ροδακίνων, 
καρυδιών ή κηπευτικών, σε αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Το Geist προσδιορίζεται στον κανονισμό 1576/89 στο άρθρο 1, παρ. 4ι(3) που δεν περιορίζει 
την παραγωγή του σε «σμέουρα» αλλά σε «φρούτα». Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη των 
βερίκοκων και των ροδακίνων διατηρεί την παρούσα κατάσταση. Τα "Aprikosengeist" και
"Pfirsichgeist" (geist από ροδάκινα) έχουν αμφότερα μακρά παράδοση στη Γερμανία.

Τα geist που παρασκευάζονται από κηπευτικά ή καρύδια είναι σχετικά νέα προϊόντα. Η 
εισαγωγή των προϊόντων αυτών στον ορισμό του geist αποτελεί πρακτική εφαρμογή της 
τελευταίας πρότασης της αιτιολογικής σκέψης 2 που αναφέρει ότι «οι τεχνολογικές καινοτομίες 
θα έπρεπε επίσης να λαμβάνονται υπόψη όπου οι καινοτομίες αυτές χρησιμεύουν στη βελτίωση 
της ποιότητας.

Τροπολογία 68
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 14, εδάφιο γ)

γ) Ο αρωματισμός του Geist (σε 
συνδυασμό με το όνομα του φρούτου) 
μπορεί να συμπληρώνεται με αρτυματικές 
ουσίες ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα 
διαφορετικά από εκείνα που προέρχονται 
από το χρησιμοποιούμενο φρούτο. Για την 
παρασκευή Geist (σε συνδυασμό με το 
όνομα του φρούτου) επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ. Ωστόσο, η χαρακτηριστική 
γεύση του ποτού και το χρώμα του πρέπει 
να προέρχονται αποκλειστικά από το 

γ) Το geist δεν συμπληρώνεται με 
αρτυματικές ουσίες.
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χρησιμοποιούμενο φρούτο.

Αιτιολόγηση

Στην παραδοσιακή παραγωγή του geist δεν επιτρέπεται η χρήση αρτυματικών ουσιών. Η 
δυνατότητα ως εκ τούτου που παρέχεται με την πρόταση της Επιτροπής δε χρειάζεται και είναι 
ανεπιθύμητη από τη βιομηχανία..

Τροπολογία 69
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 16, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή οινοπνευματωδών 
ποτών γεντιανής επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 70
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 20, εδάφιο α), σημείο 1)

1) που λαμβάνεται αποκλειστικά από 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
και του οποίου η μέγιστη περιεκτικότητα 
σε μεθανόλη δεν υπερβαίνει τα 
5 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης,

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός ΕΕ δεν επιτρέπει την προσθήκη των δεικτών γνησιότητας Οι δείκτες 
αυτοί επιτρέπουν τον ορισμό των προϊόντων ως γνήσια και μπορούν να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 71
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 20, εδάφιο α), σημείο 2)
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2) που αποκτά το άρωμά του αποκλειστικά 
με την επαναπόσταξη της αιθυλικής 
αλκοόλης σε παραδοσιακούς αποστακτήρες, 
παρουσία όλων των χρησιμοποιούμενων 
φυσικών φυτικών υλικών,

2) που αποκτά το άρωμά του αποκλειστικά 
με την επαναπόσταξη της αιθυλικής 
αλκοόλης σε παραδοσιακούς αποστακτήρες, 
παρουσία όλων των χρησιμοποιούμενων 
φυσικών φυτικών υλικών, το απόσταγμα 
και οποιαδήποτε άλλη προστιθέμενη 
αλκοόλη πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά από αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο 
Παράρτημα Ι, με μέγιστη όμως 
περιεκτικότητα σε μεθανόλη μη 
υπερβαίνουσα τα 5g/hl αλκοόλης σε 100% 
vol,

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός ΕΕ δεν επιτρέπει την προσθήκη των δεικτών γνησιότητας Οι δείκτες 
αυτοί επιτρέπουν τον ορισμό των προϊόντων ως γνήσια και μπορούν να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 72
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 20, εδάφιο α), σημείο 4)

4) στο οποίο η τυχόν περαιτέρω 
προστιθέμενη αιθυλική αλκοόλη πρέπει να 
προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια 
πρώτη ύλη,

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός ΕΕ δεν επιτρέπει την προσθήκη των δεικτών γνησιότητας Οι δείκτες 
αυτοί επιτρέπουν τον ορισμό των προϊόντων ως γνήσια και μπορούν να διαδραματίσουν 
ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση των παραποιημένων προϊόντων.

Τροπολογία 73
Παράρτημα II, Κατηγορία Β, Τμήμα 20, σημείο (α), στοιχείο (5)

5) που δεν περιέχει πρόσθετες γλυκαντικές 
ή χρωστικές ύλες,

5) που μπορεί να περιέχει έως 0,1 
γραμμάρια ανά λίτρο σάκχαρα για λόγους 
εξακρίβωσης της αυθεντικότητας του 
εμπορικού σήματος,
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της διάταξης αυτής που επιτρέπει δείκτες εξακρίβωσης της αυθεντικότητας είναι
απαραίτητη για να αποφεύγεται η απάτη και η απομίμηση προϊόντων.

Τροπολογία 74
Παράρτημα II, Κατηγορία Β, Τμήμα 20, σημείο (α), στοιχείο (6)

6) που δεν περιέχει άλλα πρόσθετα 
συστατικά εκτός από νερό.

6) που δεν περιέχει άλλα πρόσθετα 
συστατικά εκτός από νερό ή χρωστικές 
ύλες. 

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της διάταξης αυτής που επιτρέπει δείκτες εξακρίβωσης της αυθεντικότητας είναι
απαραίτητο για να αποφεύγεται η απάτη και η απομίμηση προϊόντων.

Τροπολογία 75
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 23, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών 
με άνισο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
μόνο φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 76
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 24

α) Pastis είναι αλκοολούχο ποτό με άνισο
που περιέχει επίσης φυσικά εκχυλίσματα 
γλυκόριζας (Glycyrrhiza glabra), με 
αποτέλεσμα την παρουσία χρωστικών που 
ονομάζονται «χαλκόνες», καθώς και 

α) Pastis είναι αλκοολούχο ποτό με άνισο
που περιέχει επίσης φυσικά εκχυλίσματα 
γλυκόριζας (είδος Glycyrrhiza), με 
αποτέλεσμα την παρουσία χρωστικών που 
ονομάζονται «χαλκόνες», καθώς και 
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γλυκυρριζικού οξέος σε ελάχιστη και 
μέγιστη αναλογία 0,05 και 0,5 γραμμαρίων 
ανά λίτρο, αντίστοιχα.

γλυκυρριζικού οξέος σε ελάχιστη και 
μέγιστη αναλογία 0,05 και 0,5 γραμμαρίων 
ανά λίτρο, αντίστοιχα.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο του pastis είναι 40%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο του pastis είναι 40%.

γ) Για την παρασκευή pastis επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.
δ) Το pastis έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
μικρότερη από 100 γραμμάρια ανά λίτρο και 
ελάχιστη και μέγιστη περιεκτικότητα σε 
ανηθόλη 1,5 και 2 γραμμάρια ανά λίτρο, 
αντίστοιχα.

γ) Το pastis έχει περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
μικρότερη από 100 γραμμάρια ανά λίτρο και 
ελάχιστη και μέγιστη περιεκτικότητα σε 
ανηθόλη 1,5 και 2 γραμμάρια ανά λίτρο, 
αντίστοιχα.

Αιτιολόγηση

Η glycyrrhiza glabra ευδοκιμεί μόνο στη Μεσόγειο σε πολύ περιορισμένες περιοχές. Εφόσον 
λοιπόν η διαθεσιμότητά της επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ή γεωπολιτικούς λόγους, υπάρχει 
το ενδεχόμενο η παραγωγή του pastis να μην είναι ενίοτε εφικτή. Η επέκταση του ορισμού σε 
άλλα είδη γλυκόριζας θα έλυνε το πρόβλημα.

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 77
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 25, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή pastis de Marseille 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.
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Τροπολογία 78
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 26, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή anis επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 79
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 29

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης, η οποία:

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης, η οποία:

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

1) λαμβάνεται ως προϊόν ζύμωσης με ζύμες,
ή από
(i) δημητριακά, πατάτες και/ή μελάσσα ή
(ii) φρούτα

2) αποστάζεται ή/και διορθώνεται με σκοπό 
την επιλεκτική εξασθένιση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης.

2) αποστάζεται ή/και διορθώνεται με σκοπό 
την επιλεκτική εξασθένιση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης.

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να 
ακολουθείται από επαναπόσταξη ή/και 
κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ενεργού άνθρακα, για να επιτευχθούν ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να 
ακολουθείται από επαναπόσταξη ή/και 
κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ενεργού άνθρακα, για να επιτευχθούν ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
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μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.

μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο της βότκας είναι 37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο της βότκας είναι 37,5%.

γ) Τα μόνα αρτύματα που επιτρέπεται να 
προστίθενται είναι οι φυσικές αρτυματικές 
ενώσεις που περιέχονται σε προϊόντα 
απόσταξης των πρώτων υλών, οι οποίες 
έχουν υποστεί ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν 
να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από 
το δεσπόζον άρωμα.

γ) Τα μόνα αρτύματα που επιτρέπεται να 
προστίθενται είναι οι φυσικές αρτυματικές 
ενώσεις που περιέχονται σε προϊόντα 
απόσταξης των πρώτων υλών, οι οποίες 
έχουν υποστεί ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν 
να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από 
το δεσπόζον άρωμα.

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας, 
αναγράφονται οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, 
στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία 
πώλησης. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων 
δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και είναι 
τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας που 
παράγεται από φρούτα, αναγράφεται η 
πρόταση «απόσταγμα…» ακολουθούμενη 
από το όνομα του φρούτου ή φρούτων που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, 
στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία 
πώλησης. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων 
δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και είναι 
τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την επίλυση του ενοχλητικού προβλήματος των πρώτων υλών από τις οποίες 
μπορεί να παραχθεί η βότκα. Από τη μια πλευρά γίνεται σεβαστή η άποψη ότι οι προτάσεις δεν 
θα έπρεπε α καταργούν καταξιωμένα προϊόντα από την αγορά της βότκας και από την άλλη 
καταβάλλεται προσπάθεια να διασκεδασθούν οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων, ιδίως από τις 
βόρειες χώρες.

Η τροπολογία αυτή προβαίνει σε διαφοροποίηση της βότκας που παράγεται από σιτηρά, 
πατάτες και μελάσα (που περιλαμβάνει τη μελάσα από ζαχαρότευτλο και από ζαχαροκάλαμο. Η 
πρώτη η περισσότερη βότκα παράγεται στην ΕΕ από ζαχαρότευτλα σε σχέση με , πχ πατάτες και 
η δεύτερη γιατί το να συμπεριληφθεί η μελάσα από ζαχαρότευτλο και να αποκλεισθεί εκείνη από 
ζαχαροκάλαμο θα αποτελούσε πρόκληση σε πλαίσιο ΠΟΕ) από τη βότκα που παράγεται από 
φρούτα. Η πρόταση καταργεί την απαίτηση να αναγράφονται οι πρώτες ύλες στην επισήμανση 
της βότκας που παράγεται από σιτηρά, πατάτες ή μελάσα λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς 
της βιομηχανίας ότι η πληροφορία αυτή δεν είναι σημαντική για τον καταναλωτή όταν αγοράζει 
το συγκεκριμένο ποτό. Ο ορισμός της βότκας που παράγεται από φρούτα, που για τους σκοπούς 
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αυτούς θα έπρεπε να περιλαμβάνει τα σταφύλια, είναι από κάθε άποψη ο ίδιος που ισχύει για 
την κάθε βότκα εξασφαλίζοντας έτσι αρκετή ποιότητα. Για τις λιγότερο κοινές αυτές βότκες 
ωστόσο, ο ορισμός διατηρεί την απαίτηση να αναγράφονται οι πρώτες ύλες στην επισήμανση 
στη φράση «βότκα από…».

Τροπολογία 80
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 36, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή gin τσάπουρνων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 81
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 40, εδάφιο α)

α) Nocino είναι λικέρ, που αποκτά το άρωμά 
του κυρίως με διαβροχή ή/και απόσταξη 
ολόκληρων περικάρπιων άγουρων 
καρυδιών (Jugians regia L.) και έχει 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
ισοδύναμη με 100 γραμμάρια 
ιμβερτοσακχάρου ανά λίτρο.

α) Nocino είναι λικέρ, που αποκτά το άρωμά 
του κυρίως με διαβροχή ή/και απόσταξη 
ολόκληρων άγουρων καρυδιών (Juglans 
regia L.) και έχει ελάχιστη περιεκτικότητα 
σε σάκχαρα ισοδύναμη με 100 γραμμάρια 
ιμβερτοσακχάρου ανά λίτρο.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «περικάρπιων» πρέπει να διαγραφεί. Η αναφορά του στον κανονισμό 1576/89 ήταν 
λάθος δεδομένου ότι το “Nocino”παράγεται από ολόκληρα άγουρα καρύδια.

Η έκφραση Jugians regia L πρέπει να αντικατασταθεί με την έκφραση Juglans regia L. 
Προφανώς πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.

Τροπολογία 82
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 41, εδάφιο γ)
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γ) Για την παρασκευή λικέρ αυγού ή 
advocaat ή avocat ή Advokat επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 83
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 42, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή λικέρ με αυγά 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 84
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 44, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή Berenburg ή 
Beerenburg επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 85
Παράρτημα ΙΙ, τμήμα 45, εδάφιο γ)

γ) Για την παρασκευή Topinambur 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 86
Παράρτημα ΙΙ, υπότιτλος

Κατηγορία Γ: Άλλα αλκοολούχα ποτά Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 87
Παράρτημα ΙΙ, Κατηγορία Γ, εδάφιο 1

1. Για την περιγραφή, την παρουσίαση και 
την επισήμανση όλων των αλκοολούχων 
ποτών που καλύπτονται από τον ορισμό 
του άρθρου 1, αλλά δεν πληρούν τα 
κριτήρια υπαγωγής στην κατηγορία A ή B, 
χρησιμοποιείται η ονομασία πώλησης 
«αλκοολούχο ποτό».

Διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά αυτή δεν είναι αναγκαία δεδομένου ότι ο άρθρο 3 (νέο) επιτρέπει την προσθήκη 
αρτυματικών ουσιών εκτός από τις περιπτώσεις όπου τούτο απαγορεύεται από τους 
συγκεκριμένους ορισμούς.

Τροπολογία 88
Παράρτημα ΙΙ, Κατηγορία Γ, εδάφιο 2

2. Το Rum-Verschnitt παράγεται στη 
Γερμανία με ανάμιξη αλκοόλης με ρούμι. 
Ποσοστό τουλάχιστον 5% της αλκοόλης που 
περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να 
προέρχεται από το ρούμι. Όσον αφορά την 
επισήμανση και την παρουσίαση του 
προϊόντος Rum-Verschnitt, ο όρος Verschnitt
πρέπει να εμφαίνεται στην περιγραφή, την 
παρουσίαση και την επισήμανση με 
χαρακτήρες γραμματοσειράς, διαστάσεων 
και χρώματος ίδιων με εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για τη λέξη Rum, στην 
ίδια γραμμή με αυτή και, στις φιάλες, στην 
εμπρόσθια ετικέτα. Σε περίπτωση πώλησης 
του προϊόντος εκτός της γερμανικής αγοράς, 
πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 
αλκοολική του σύνθεση.

46. Το Rum-Verschnitt παράγεται στη 
Γερμανία με ανάμιξη αλκοόλης με ρούμι. 
Ποσοστό τουλάχιστον 5% της αλκοόλης που 
περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να 
προέρχεται από το ρούμι. Όσον αφορά την 
επισήμανση και την παρουσίαση του 
προϊόντος Rum-Verschnitt, ο όρος Verschnitt
πρέπει να εμφαίνεται στην περιγραφή, την 
παρουσίαση και την επισήμανση με 
χαρακτήρες γραμματοσειράς, διαστάσεων 
και χρώματος ίδιων με εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για τη λέξη Rum, στην 
ίδια γραμμή με αυτή και, στις φιάλες, στην 
εμπρόσθια ετικέτα. Σε περίπτωση πώλησης 
του προϊόντος εκτός της γερμανικής αγοράς, 
πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 
αλκοολική του σύνθεση.

Τροπολογία 89
Παράρτημα ΙΙ, Κατηγορία Γ, εδάφιο 3

3. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική 
Δημοκρατία με προσθήκη σε προϊόν 
απόσταξης δαμάσκηνων, πριν από την 
τελική απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης σε μέγιστη αναλογία 
30% κατ’ όγκο. Το προϊόν αυτό πρέπει να 
περιγράφεται ως «αλκοολούχο ποτό», με 
δυνατότητα χρήσης και της ονομασίας 
Slivovice στο ίδιο οπτικό πεδίο στην 
εμπρόσθια ετικέτα. Εάν το εν λόγω τσεχικό 
Slivovice διατίθεται στην αγορά της 
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η 
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την 

47. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική 
Δημοκρατία με προσθήκη σε προϊόν 
απόσταξης δαμάσκηνων, πριν από την 
τελική απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης σε μέγιστη αναλογία 
30% κατ’ όγκο. Το προϊόν αυτό πρέπει να 
περιγράφεται ως «αλκοολούχο ποτό», με 
δυνατότητα χρήσης και της ονομασίας 
Slivovice στο ίδιο οπτικό πεδίο στην 
εμπρόσθια ετικέτα. Εάν το εν λόγω τσεχικό 
Slivovice διατίθεται στην αγορά της 
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η 
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την 



AD\634649EL.doc 51/54 PE 376.566v02-00

EL

επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας 
Slivovice για αποστάγματα φρούτων 
σύμφωνα με το σημείο 9 της κατηγορίας A.

επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας 
Slivovice για αποστάγματα φρούτων 
σύμφωνα με το τμήμα 9.

Τροπολογία 90
Παράρτημα III, Κατηγορία Α, Τμήμα 2, στήλη 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(Οι ονομασίες αυτές μπορούν να 
συμπληρώνονται με τους όρους "malt" ή 
"grain")

(Οι ονομασίες αυτές μπορούν να 
συμπληρώνονται με τους όρους "malt" ή 
"grain")

Irish Whisky Irish Whisky
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Οι ονομασίες αυτές μπορούν να 
συμπληρώνονται με τους όρους "Pot Still" ή 
"malt" ή "grain")

(Οι ονομασίες αυτές μπορούν να 
συμπληρώνονται με τους όρους "Pot Still" ή 
"malt" ή "grain")

Scotch Whisky/Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του Σκωτικού-Γαελικού όρου για το Scotch Whisky αντανακλά το γεγονός ότι
ορισμένα εμπορικά σήματα χρησιμοποιούν ήδη τη γαελική γλώσσα στη σήμανσή τους. Επίσης
εναρμονίζεται με πρόσφατες πολιτικές και νομικές εξελίξεις στη Σκωτία, όπου η νομοθεσία έχει 
αναγνωρίσει την γαελική ως επίσημη γλώσσα.
Η δεύτερη πτυχή της τροπολογίας αντανακλά την αρχική τροπολογία του συντάκτη 
γνωμοδότησης στο παράρτημα III, σημείο 2.  Όπως είχε αρχικά επισημάνει ο συντάκτης
γνωμοδότησης, αν και η πρόταση της Επιτροπής αντανακλά τις τρέχουσες διατάξεις του 
Κανονισμού 1576/89, ο Σκωτικός Σύλλογος Παραγωγών Whisky θεωρεί ότι η συμπερίληψη 
των όρων ‘malt’ και ‘grain’ σε σύνδεση με τη γεωγραφική ένδειξη ‘Scotch Whisky / Scotch’ 
που εκτίθενται στο παράρτημα III είναι περιττή και ενδεχομένως παραπλανητική. Αν και αυτοί
οι όροι χρησιμοποιούνται ευρέως για ουίσκι με γεωγραφική ένδειξη, δεν είναι οι μόνοι 
επιτρεπόμενοι συμπληρωματικοί όροι.

Οι παρατηρήσεις του συντάκτη στο άρθρο 7. 5 προτείνουν να επαναφερθεί στο άρθρο 7.5 του
νέου Κανονισμού μια διάταξη σύμφωνα με την οποία οι γεωγραφικές ενδείξεις δύνανται να 
συνοδεύονται από επιπλέον στοιχεία, κάτι που υπόκειται σε ρύθμιση από την αρμόδια αρχή της 
εν λόγω χώρας. (Σημείωση: Αναφορά στον Κανονισμό 1576/89, άρθρο 5.2).
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Επιπλέον, οι προτάσεις του συντάκτη στο άρθρο 15.1 και 2 επιδιώκουν να γίνει σαφές ότι οι
αρχές των κρατών μελών θα είναι υπεύθυνες για τις αιτήσεις και τους συνοδευτικούς τεχνικούς 
φακέλους για καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων.

Με βάση αυτούς τους εθνικούς ελέγχους, φαίνεται κατά συνέπεια σωστότερο οποιοιδήποτε
επιτρεπόμενοι συμπληρωματικοί όροι για τα ουίσκι που απαριθμούνται ως γεωγραφικές 
ενδείξεις στο παράρτημα III να αποφασίζονται από την αρμόδια αρχή της προκείμενης χώρας.

Τροπολογία 91
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, τμήμα 3, γεωγραφική ένδειξη, υποσημείωση (νέα)

Προσθήκη της ακόλουθης υποσημείωσης 
μετά το “kornbrand”:
"Ο ελάχιστος αλκολομετρικός τίτλος για το 
Kornbrand είναι 32% vol.".

Αιτιολόγηση

Το korn ορίζεται σήμερα με το άρθρο 1.4 γ) του κανονισμού 1576/89 ως «Απόσταγμα 
σιτηρών». Παράγεται χωρίς προσθετικά στη Γερμανία και τις γερμανόφωνες περιοχές,
- είτε αποκλειστικά με απόσταξη του ζυμωμένου γλεύκους από πλήρεις σπόρους σιταριού 

κριθαριού, βρώμης, σίκαλης ή πολυγόνου με όλα τα συστατικά τους,
- είτε με επαναπόσταξη προϊόντος απόσταξης που έχει ληφθεί σύμφωνα με την πρώτη 

περίπτωση.
Το άρθρο 3 του κανονισμού αυτού απαιτεί ελάχιστο αλκολομετρικό τίτλο 32% vol για το korn, 
ενώ για τα αποστάγματα σιτηρών 35% vol.

Το γεγονός ότι το korn προστατεύεται σήμερα στο Παράρτημα ΙΙΙ (σημείο 3) ως γεωγραφική 
ένδειξη στη Γερμανία και την Αυστρία, οδηγεί σε μια κατάσταση όπου ο ελάχιστος 
αλκολομετρικός του τίτλος θα διέπεται από τον γενικώς ισχύοντα για τα αποστάγματα σιτηρών
(35% vol). Ως εκ τούτου, στόχος της προτεινόμενης αλλαγής είναι η διατήρηση της παρούσας 
κατάστασης.

Τροπολογία 92
Παράρτημα III, Κατηγορία Α, Τμήμα 6, Γεωγραφική ένδειξη + καταγωγή (νέο)

Γεωγραφική ένδειξη  Γεωγραφ. καταγωγή Γεωγραφική ένδειξη  Γεωγραφ. καταγωγή

Τσικουδιά/Tsikoudia                       Ελλάδα
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Τσίπουρο/Tsipouro                         Ελλάδα

Τροπολογία 93
Παράρτημα III, Κατηγορία Β, Τμήμα 23, Γεωγραφική ένδειξη (νέο)

Γεωγραφική ένδειξη     Γεωγραφική ένδειξη      

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Τροπολογία 94
Παράρτημα III, Κατηγορία Β, Τμήμα 31, Γεωγραφική ένδειξη + καταγωγή (νέο)

Γεωγραφική 
ένδειξη

Γεωγραφική 
καταγωγή

Γεωγραφική 
ένδειξη

Γεωγραφική 
καταγωγή

Κίτρο 
Νάξου/Kitro of 
Naxos

Ελλάδα

Μαστίχα
Χίου/Mastic of 
Chios
Κουμ Κουάτ
Κέρκυρας/ Cum 
Cuat of Corfu



PE 376.566v02-00 54/54 AD\634649EL.doc

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση των αλκοολούχων ποτών

Έγγραφα αναφοράς COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ENVI
Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
IMCO
17.1.2006

Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία 
αναγγελίας στην ολομέλεια
Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού
Gary Titley
21.2.2006

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που 
αντικαταστάθηκε
Εξέταση στην επιτροπή 19.4.2006 10.7.2006 14.9.2006 10.10.2006
Ημερομηνία της έγκρισης 10.10.2006
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

–:
0:

30
2
0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata
Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, 
Edit Herczog, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine
Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, 
Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, 
Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, Marianne
Thyssen, Barbara Weiler, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά 
την τελική ψηφοφορία

Benoît Hamon, Joel Hasse Ferreira, Ian Hudghton, Filip Andrzej
Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Joseph Muscat, Horst
Posdorf, Alexander Stubb, Gary Titley

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) 
παρών(όντες) κατά την τελική 
ψηφοφορία 

Wolf Klinz, Toomas Savi, Horst Schnellhardt, Willem Schuth, 
Bernard Piotr Wojciechowski

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που 
διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

...


	634649el.doc

