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INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat egyesíti a két jelenlegi jogszabályt, továbbá pontosítja a szeszes italok 
fogalommeghatározását, illetve az azok kiszerelésére vonatkozó kérdéseket. A javaslat a 
jelenlegi jogszabályokat hozzáigazítja az új műszaki és WTO-követelményekhez, ezáltal 
hozzájárul a fogyasztóvédelem szintjének növeléséhez, gátat vet a csalásoknak és biztosítja a 
piac átláthatóságát. 

A négy fejezet a fő rendelkezésekkel foglalkozik, köztük a szeszes italok fajtáival, a 
mellékletek pedig a technikai meghatározásokkal.

A javaslat három szeszesital-kategóriát vezet be. Az A. kategória a „párlatokat” tartalmazza. 
A B. kategória azokat a „különleges szeszes italokat” sorolja fel, amelyek mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholt tartalmazhatnak. A C. kategóriába tartoznak az „egyéb szeszes italok”, 
amelyek mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt és aromaanyagokat tartalmaznak. 

Az érdekeltek attól tartanak, hogy ezek a kategóriák egy bizonyos hierarchiaformát vetnek fel, 
illetve zavarhoz vezetnek, amint bizonyos szeszes italok egynél több kategóriába is 
besorolhatók. 

A hagyományos szeszgyártási eljárások garanciáját a „földrajzi jelzések” biztosítják, amelyek 
a műszaki dokumentáción alapulnak. A műszaki dokumentációt a Bizottság részére kell 
benyújtani. A műszaki dokumentáció benyújtása pedig a nemzeti hatóságok kötelessége. 

A javaslat megtartja az EU által a vodkára jelenleg alkalmazott fogalommeghatározást, amely 
szerint a vodka előállítható mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból. Több tagállam vitába 
szállt ezzel, miszerint ez alá fogja ásni a hagyományos gyártási eljárásaikat, ezért azt 
szeretnék, hogy a vodkát kizárólag burgonyából és gabonából nyert szeszből lehessen 
előállítani.

A hagyományok tiszteletben tartása elengedhetetlen, azonban jelentős vita tárgyát képezi, 
hogy mit is takar a vodka hagyományos előállítása. Amennyiben elfogadják a megszorító 
fogalommeghatározást, elkerülhetetlenül jogi kifogások fognak érkezni azokból az 
országokból, amelyek a vodka előállításához más alapanyagokat használnak. A javaslat 
előírja, hogy a vodka összetevőit fel kell tüntetni az üvegen elhelyezett címkén. A javaslat 
rendelkezik továbbá a vodka földrajzi jelzéséről is, pl. svéd vodka.

A Bizottság célja, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a mellékletek módosítására 
vonatkozó hatáskörnek az együttdöntési eljárás alól az irányítóbizottság részére történő 
átruházásával.

Végezetül meg kell állapodni az eredetiségjelzők alkalmazásáról. Az eredetiségjelzők 
vegyelemzéssel kimutatható nyomelemek, amelyek lehetővé teszik az eredeti termékek 
azonosítását, és ezáltal fontos szerepet játszanak a termékhamisítások elleni küzdelemben.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok megállapításáról szóló, 
1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet és a szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
részletes végrehajtási szabályok 
megállapításáról szóló, 1990. április 24-i 
1014/90/EGK bizottsági rendelet sikeresnek 
bizonyult a szeszipar szabályozásában. A 
legújabb tapasztalatok fényében azonban 
szükséges egyes szeszes italok 
meghatározására, megnevezésére, 
kiszerelésére és oltalmára alkalmazandó 
szabályok egyértelművé tétele. Az 
1576/89/EGK rendeletet ezért hatályon kívül 
kell helyezni és annak helyébe egy új 
rendeletnek kell lépnie.

(1) A szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
általános szabályok megállapításáról szóló, 
1989. május 29-i 1576/89/EGK tanácsi 
rendelet és a szeszes italok meghatározására, 
megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó 
részletes végrehajtási szabályok 
megállapításáról szóló, 1990. április 24-i 
1014/90/EGK bizottsági rendelet sikeresnek 
bizonyult a szeszipar szabályozásában. A 
legújabb tapasztalatok fényében azonban 
szükséges egyes szeszes italok 
meghatározására, megnevezésére, 
kiszerelésére, címkézésére és oltalmára 
alkalmazandó szabályok egyértelművé 
tétele. Az 1576/89/EGK tanácsi rendeletet 
és az 1014/90/EGK bizottsági rendeletet
ezért hatályon kívül kell helyezni és azok
helyébe egy új rendeletnek kell lépnie.

Indokolás
Mind az 1576/89/EGK, mind az 1014/90/EGK rendelet módosított rendelkezéseit bele kell 
foglalni a javasolt új rendeletbe. A félreérthetőség elkerülése érdekében ezért mindkét 
rendeletet hatályon kívül kell helyezni az új rendelet hatálybalépésekor.

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) A szeszipar a fogyasztók és a gyártók 
számára egyaránt fontos a Közösségben. Az 
iparágra alkalmazandó intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem, a 

(2) A szeszipar a fogyasztók és a gyártók 
számára egyaránt fontos a Közösségben. Az 
iparágra alkalmazandó intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem, a 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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megtévesztő gyakorlatok megelőzése, a piac 
átláthatósága és a tisztességes verseny 
megvalósításához. Ez hozzájárul a közösségi 
szeszes italok által a Közösségben és a 
világpiacon elért hírnév megőrzéséhez 
azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a 
szeszes italok gyártása során alkalmazott 
hagyományos gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztók 
tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. 
Figyelembe kell azonban venni a 
technológiai innovációkat is, amennyiben az 
ilyen innovációk a minőség javulását 
szolgálják.

megtévesztő gyakorlatok megelőzése, a piac 
átláthatósága és a tisztességes verseny 
megvalósításához. Ez hozzájárul a közösségi 
szeszes italok által a Közösségben és a 
világpiacon elért hírnév megőrzéséhez 
azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a 
szeszes italok gyártása során alkalmazott 
hagyományos gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztók 
tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. A 
meghatározásoknál figyelembe kell 
azonban venni a technológiai innovációkat 
is, amennyiben az ilyen innovációk a 
minőség javulását szolgálják, anélkül, hogy 
a kérdéses szeszes ital hagyományos 
karakterét befolyásolnák.

Indokolás

Helyénvaló a technológiai innováció figyelembevétele érdekében a gyártási módszerek 
változásaira való előkészületek megtétele, amennyiben a vonatkozó ágazat támogatja, 
ugyanakkor alapvető fontosságú, hogy az innováció ne veszélyeztesse a hagyományos jelleget, 
amelyen a szeszes ital minősége és hírneve alapszik.  Fontos biztosítani, hogy az innovációkat 
a kérdéses meghatározás változásaiként kell jóváhagyni és elfogadni, különösen, ha 
befolyásolják az ital hagyományos karakterét.

Módosítás 3
(3) preambulumbekezdés

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

törölve

Indokolás

Ez a besorolás se nem logikus, se nem átlátható. Ezenkívül néhány terméket helytelenül sorol 
be egy bizonyos csoportba, továbbá félrevezeti a fogyasztókat a minőség tekintetében, lévén 
eltér az eddigi gyakorlattól. Ráadásul azt a hamis látszatot kelti, hogy e termékek 
viszonylatában minőségbeli rangsor állítható fel.

Módosítás: 4
1. cikk c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15 % (V/V) és c) alkoholtartalmuk legalább 15 % (V/V) és  
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legfeljebb 80% (V/V), közvetlen emberi fogyasztás esetén
legfeljebb 80% (V/V),

Indokolás

A cél annak tisztázása, hogy a 80%-os alkoholhatár az eladásra kerülő szeszes italokra 
vonatkozik. Ezenkívül biztosítja, hogy a II. mellékletben meghatározott, 80%-nál magasabb 
alkoholtartalmú italok előállítása és 15% alatti minimális alkoholtartalom esetén 
advocaatként való felhasználása (41. kategória)  folytatódhat.

Módosítás: 5
1. cikk d) pont i. alpont második francia bekezdés

- növényi anyagok kivonatolásával és/vagy - növényi anyagok mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholban és/vagy mezőgazdasági 
eredetű desztillátumban való 
kivonatolásával vagy hasonló eljárással,
és/vagy

Indokolás

Tisztázza és pontosan meghatározza a kivonatolási eljáráshoz használt folyékony szert.

Módosítás: 6
1. cikk második (a) bekezdés (új)

A c) pontban meghatározott minimális 
alkoholtartalom a II. melléklet 41. 
kategóriájában meghatározott 
termékmeghatározás sérelme nélkül 
értendő.

Indokolás

A cél annak tisztázása, hogy a 80%-os alkoholhatár az eladásra kerülő szeszes italokra 
vonatkozik. Ezenkívül biztosítja, hogy a II. mellékletben meghatározott, 80%-nál magasabb 
alkoholtartalmú italok előállítása és 15% alatti minimális alkoholtartalom esetén 
advocaatként való felhasználása (41. kategória)  folytatódhat.

Módosítás 7
3. cikk

A szeszes italok a következők kategóriákba 
sorolhatók:

törölve

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



AD\634649HU.doc 7/48 PE 376.566v02-00

HU

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

Indokolás
Ez a besorolás se nem logikus, se nem átlátható. Ezenkívül néhány terméket helytelenül sorol 
be egy bizonyos csoportba, továbbá félrevezeti a fogyasztókat a minőség tekintetében, lévén 
eltér az eddigi gyakorlattól. Ráadásul azt a hamis látszatot kelti, hogy e termékek 
viszonylatában minőségbeli rangsor állítható fel.

Módosítás: 8
4. cikk

(1) A II. melléklet A. kategóriájában
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „párlatok”:

(1) A II. mellékletben felsorolt termékek 
mindegyikére megállapított különös 
szabályok sérelme nélkül, a „párlatok”:

a) alkoholos erjesztéssel és lepárlással 
készülnek kizárólag a II. melléklet 
meghatározása szerinti nyersanyagból;

a) teljessé tehetőek az e rendelet I. 
mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények, illetve a 
tagállamok vonatkozó jogszabályai szerint;

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

b) édesíthetők adott termékjellemzőkkel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. 
Azonban a 94/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott édesítők 
csupán a II. mellékletben foglalt egyetlen 
technikai meghatározásba sem illeszkedő 
szeszes italok előállítására alkalmazhatóak;

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

c) az I. mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint 
ízesíthetőek; 

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

d) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;

e) az I. mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint 
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színezhetőek.
(2) A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárások 
minden szeszes ital esetén engedélyezhetők 
a II. melléklet előírásainak sérelme nélkül.

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből 
előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 
1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában 
meghatározottak szerinti természetes vagy 
természetazonos aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;
d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
(3) A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárások 
tiszteletben tartják az alkohol előállításának 
meglévő hagyományos módszereit.

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből és/vagy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből 
előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;
d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
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Indokolás

Az osztályozás nem logikus és nem is átlátható. Bizonyos termékeket hibásan sorol bizonyos 
csoportokba és félrevezetheti a fogyasztókat. Hibásan sugallja azt is, hogy e termékek között 
minőségi hierarchia áll fenn. E módosítás általános szabályokat határoz meg kategóriától 
függetlenül a szeszes italok termelése tekintetében.

Módosítás 9
7. cikk, (1) bekezdés

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

(1) Ahhoz, hogy egy szeszes italt emberi 
fogyasztás céljából e rendelet II. 
mellékletében felsorolt nevek egyikén 
forgalomba lehessen hozni, az adott szeszes 
italnak meg kell felelnie a 
fogalommeghatározásnak és a 
kategóriájára vonatkozó követelményeknek. 
Azok a szeszes italok, amelyek nem felelnek 
meg a II. mellékletben meghatározott 
termékekre megállapított 
követelményeknek, nem viselhetik az 
említett termékekre meghatározott 
megnevezéseket. Azokat csak „szeszes ital” 
vagy „párlat” megnevezéssel lehet ellátni. 
Ezt a megnevezést nem lehet kiegészíteni, 
helyettesíteni vagy megváltoztatni.

Indokolás

Mivel a három kategóriába való besorolást törölni kell, helytelen a kereskedelmi 
megnevezésekről az említett kategóriák viszonylatában beszélni, inkább tartsuk fenn a 
jelenlegi helyzetet.

Módosítás 10
7. cikk, (2) bekezdés

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

törölve
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Indokolás

Ezek a rendelkezések a 7. cikk módosított (1) bekezdése alá tartoznak, amely a három 
kategória megszüntetésével a kereskedelmi megnevezésekkel foglalkozik.

Módosítás: 11
7. cikk (3) bekezdés

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

(3) Amennyiben egy szeszes ital egynél több 
szeszesital-kategória meghatározásának is 
megfelel, az a szeszes ital az adott 
kategóriákhoz felsorolt egy vagy több név
alatt is értékesíthető.

Indokolás

A „szeszesital-fajták” kifejezés használata félreérthető.

Módosítás: 12
7. cikk (4) bekezdés

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

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

Indokolás

A (az összetevők felsorolása során használt kereskedelmi nevek használatáról szóló) 7. cikk 
(8) bekezdése, és a (bizonyos szeszes italokra való utalás összetett kifejezésben vagy 
élelmiszer-kiszerelésen történő használatáról szóló) 8. cikk (1) bekezdése azokat a kivételeket 
határozza meg, amelyekre nem vonatkozik az az általános szabály, miszerint egy bizonyos 
alkohol csak a vonatkozó meghatározásnak megfelelő szeszes italban használható.  A 7. cikk 
(4) bekezdését ki kell egészíteni annak biztosítása érdekében, hogy az egymás utáni 
előírásoknak ne mondjon ellent, vagy ne veszélyeztesse azok betartását.

Módosítás: 13
7. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések csak a 15. cikk (1) 
bekezdésének vonatkozó technikai 
dokumentációjával összhangban 
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egészíthetők ki.

Indokolás

Fontos, hogy a földrajzi megjelölések (GI-k) kiegészítésére használt kifejezéseket a földrajzi 
megjelölésekhez előírt technikai dokumentáció tartalmazza. Ez biztosítja a földrajzi 
megjelölések védelmét.

Módosítás 14
7. cikk, (5b) bekezdés (új)

(5b) A II. mellékletben felsorolt szeszes 
italok megnevezései kiegészíthetők olyan 
földrajzi jelzésekkel, amelyek nincsenek 
felsorolva a III. mellékletben, feltéve, hogy 
azok nem vezetik félre a fogyasztót.

Indokolás

A jelenlegi jogszabály (az 1576/89/EGK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése) rendelkezik a II. 
mellékletben felsoroltaktól eltérő kiegészítő földrajzi jelzések használatának lehetőségéről, 
feltéve, hogy azok nem tévesztik meg a fogyasztókat. Ez fontos azon nem vitatott kifejezések 
engedélyezésében, amelyek hasznosnak bizonyulnak a fogyasztó számára a termék származási 
régiójának vagy helyének azonosításában (pl. a Scotch Whisky, az „Orkney” vagy a 
„Dufftown” esetében). Hasznos továbbá a félrevezető azonosítás megakadályozásában is. Ezt 
a rendelkezést ezért az új rendeletbe is bele kell foglalni.

Módosítás 15
7. cikk, (8) bekezdés

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

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

Indokolás

A 2000/13/EK irányelvre való egyéb hivatkozások a (6. cikk, 8. cikk (1) bekezdés, 9. cikk (3) 
bekezdés és 29. cikk d) pont) nem szorítkoznak a nemzeti végrehajtási intézkedésekre. A 
következetesség, illetve a félreértések elkerülése érdekében a 7. cikk (8) bekezdésében 
hasonlóképpen közvetlenül kell hivatkozni 2000/13/EK irányelvre.

Módosítás: 16
8. cikk (1) bekezdés
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(1) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül
tilos a II. melléklet A. és B. kategóriájában 
felsorolt kifejezések vagy a III. mellékletben 
felsorolt földrajzi megjelölések összetett 
kifejezésben történő használata vagy egy 
élelmiszer kiszerelésében az azokra történő 
utalás, kivéve ha az alkohol kizárólag abból 
a szeszes italból származik, amelyre 
hivatkoznak.

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

Indokolás

A módosítás tisztázza a bizonyos szeszes italokra vonatkozó meghatározott kifejezések 
összetett kifejezésben történő használata vagy a rájuk való utalás (pl. krémlikőr) tekintetében 
javasolt tiltást, kivéve, ha az a bizonyos szesz az egyetlen alkoholtartalmú összetevő, valamint 
fenntartja az 1576/89 rendelet jelenlegi követelményét, amely szerint az összetett kifejezések 
csak a kötelező értékesítési megnevezések kiegészítéseként jelenhetnek meg.

Módosítás 17
8. cikk, (1) bekezdés, 1a. albekezdés (új)

A szeszes italok tekintetében az ilyen 
összetett kifejezéseket kizárólag a likőrök 
megnevezésében, kiszerelésén vagy 
címkéjén lehet engedélyezni, valamint fel 
kell tüntetni a kereskedelmi megnevezés 
mellett.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok (az Európai Bíróság 1998-ban hozott ítéletével (a C-136/96. sz. ügy) 
megerősített 1576/89/EGK és 1014/90/EGK rendelet), a meghatározott szeszes ital nevére 
utaló összetett kifejezéseket kizárólag i. a likőrök esetében (pl. „Whisky Cream”) és ii. a 
kereskedelmi nevek mellett engedélyezik. Fontos, hogy megtartsuk ezt a rendelkezést annak 
biztosítása érdekében, hogy a fogyasztókat és a gyártókat továbbra is megvédjük a félrevezető 
címkéktől, mint például az olyan, minimális alkoholtartalmat el nem érő, higított whiskyt 
tartalmazó szeszes italok esetében, amelyeket „whisky tartalmú szeszes ital” vagy „whisky 
tartalmú frissítő” néven forgalmaznak.

Módosítás: 18
8. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az első bekezdésben említett összetett 
kifejezések használata nem engedélyezhető, 
amennyiben a II. melléklet A. vagy B. 
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kategóriájába tartozó vagy a III. 
mellékletben felsorolt szeszes italt vízzel 
hígították, ezért a termék alkoholtartalma 
kevesebb, mint a kérdéses szeszes ital 
minimális alkoholtartalma. 

Indokolás

E módosítás alapvető fontosságú annak érdekében, hogy védelmezze a meghatározott 
kifejezések használatára vonatkozó alapelveket és megóvja a fogyasztókat és a termelőket a 
félrevezető címkézéstől (pl. azáltal, hogy biztosítja, hogy egy, a minimális alkoholtartalomnál 
alacsonyabb alkoholtartalmúvá hígított italt ne lehessen például „rumvíznek”, 
„brandyvíznek” vagy „whiskyvíznek” nevezni).

Módosítás 19
9. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezést a címkén szembetűnő helyen, 
tisztán és jól láthatóan kell feltüntetni, 
amennyiben az alábbi szeszes italok egyikét:

- rum,
- whisky vagy whiskey,
- gabonapárlat/gabonabrandy,
- borpárlat és brandy,
- törkölypárlat,
- mazsolapárlat,
- macerációs eljárással vagy 

desztillálással előállított 
gyümölcspárlat, az ebben a bekezdésben
szeszes italként meghatározott termékek 
kivételével (a megnevezés előtt a 
gyümölcs nevével),

- almaborpárlat, almabrandy vagy 
körteborpárlat (az 1014/90/EGK 
bizottsági rendelet jelenlegi 7c. cikke)

a következőkkel keverik:
a) egy vagy több szeszes ital, és/vagy a) egy vagy több szeszes ital, és/vagy
b) egy vagy több (mezőgazdasági eredetű) 

desztillátum, és/vagy
b) egy vagy több (mezőgazdasági eredetű) 
desztillátum, és/vagy

c) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol. c) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol.
Az ilyen kereskedelmi megnevezést nem 
lehet kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

Az ilyen kereskedelmi megnevezést nem 
lehet kiegészíteni, helyettesíteni vagy 
megváltoztatni.

Indokolás
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A javasolt szövegezés az általánosan három kategóriába való besorolás törléséből következik, 
és a jelenlegi helyzetet kívánja fenntartani.
Javasoljuk továbbá, hogy a „megtoldani” szó helyébe a „helyettesíteni” szó lépjen, úgy 
gondolván, hogy ez volt a Bizottság szándéka.

Módosítás 20
9. cikk, (2) bekezdés

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

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

Indokolás

A javasolt szövegezés a szeszes italok három kategóriába való besorolásának törléséből 
következik.

Módosítás: 21
9. cikk (3) bekezdés első albekezdés

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

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

Indokolás

A szöveg többértelmű, mivel a felsorolt kifejezések egyikére utal, miközben nyilvánvalóan az a 
szándéka, hogy e kifejezéseket az összes alkoholos összetevővel együtt fel kell sorolni, 
amennyiben egynél több szeszes italt tartalmaz a termék. 

Módosítás 22
10. cikk, (2) bekezdés
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(2) A szeszes ital meghatározása, kiszerelése 
vagy címkéje kiegészíthető az „elegyített” 
kifejezéssel, amennyiben a terméket 
elegyítéssel állították elő.

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

Indokolás

A javasolt szövegezés ahhoz az érveléshez vezethet, hogy a szeszes italok tekintetében az 
„elegyített” kifejezés valamilyen módon eltér az „elegyítve” vagy az „elegyítéssel” 
kifejezéstől, holott a valóságban mindegyik esetben ugyanarról az eljárásról van szó. Azon 
kétely eloszlatása érdekében, hogy az új rendelet az „elegyített” kifejezés összes változatára 
kiterjed-e, a szöveget megfelelően módosítani kell.

Módosítás: 23
10. cikk (3) bekezdés

(3) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák vagy azt sejtetik, 
annak a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, feltéve, hogy a terméket állami 
ellenőrzés mellett érlelték, vagy oly módon, 
amely az államival egyenlő értékű garanciát 
biztosít.

(3) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák vagy azt sejtetik, 
annak a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, és a terméket állami ellenőrzés 
mellett kellett érlelni, vagy oly módon, 
amely az államival egyenlő értékű garanciát 
biztosít.

Indokolás

Az új rendeletre irányuló javaslat szövege többértelmű lehet az 1576/89 rendelet 7. cikk (2) 
bekezdés d) pontjához képest, amely világossá teszi, hogy „...az érlelés idejét csak akkor lehet 
feltüntetni, ha az a legkevesebb ideig érlelt alkoholos összetevőre vonatkozik, feltéve, hogy a 
terméket állami ellenőrzés mellett érlelték, vagy oly módon, amely az államival egyenlő értékű 
garanciát biztosít”.  E többértelműséget meg kell szüntetni.

Módosítás 24
14. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) a földrajzi megjelölések bármilyen 
közvetlen vagy közvetett kereskedelmi 
használata a nyilvántartásban nem szereplő
termékekre, amennyiben az ilyen termékek 
hasonlóak az adott földrajzi megjelölés 
alatt nyilvántartott termékekhez, vagy
amennyiben az ilyen használattal 
kihasználják a nyilvántartott földrajzi 

a) a földrajzi jelzések bármilyen közvetlen 
vagy közvetett kereskedelmi használata a 
nyilvántartásban nem szereplő és a nemzeti 
jogszabályok hatálya alá nem tartozó 
szeszes italokra vagy egyéb termékekre,
amennyiben az ilyen használattal 
kihasználják a nyilvántartott földrajzi jelzés
hírnevét;
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megjelölés hírnevét;

Indokolás
A 14. cikk (1) bekezdése a) pontjának javasolt szövegezése alapján kétséges, hogy az 
előírásoknak nem megfelelő termékekkel szemben milyen védelmet biztosítanak. 
Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy i. a „hasonló termékek” minden szeszes italra 
kiterjedjenek (és ne csupán – mint ahogy arra következtetni lehetne – az ugyanolyan fajta 
szeszes italra, amelyre a szóban forgó földrajzi jelzés vonatkozik), valamint ii. a 
„nyilvántartásra” való hivatkozás figyelembe vegye a műszaki dokumentációnak a 15. cikk 
(2) bekezdésében felsorolt összes nélkülözhetetlen elemét, beleértve a földrajzi jelzéssel 
ellátott termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokat is annak érdekében, hogy biztosítsák ez 
utóbbiak alkalmazhatóságát minden EU-tagállamban.

Módosítás 25
14. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A földrajzi jelzéssel forgalmazott 
szeszes italoknak meg kell felelniük a 
földrajzi jelzésekre vonatkozó nemzeti 
jogszabályokban foglalt valamennyi 
gyártási, címkézési és kiszerelési 
rendelkezésnek a származási országban 
vagy országokban.

Indokolás

A 14. cikk (1a) bekezdéséhez kapcsolódó fent javasolt módosítás tisztázza a nem megfelelő 
termékek esetében a földrajzi jelzésekkel való visszaélés elleni védelem helyzetét. Egy új 2. 
pontban rendelkezni kell továbbá arról is, hogy a földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok, 
mint pl. a Cognac, a Brandy de Jerez stb. esetében tegyék kötelezővé, hogy azok megfeleljenek 
a műszaki dokumentációban foglalt valamennyi olyan gyártási, címkézési és kiszerelési 
előírásnak, amely alapján földrajzi jelzésként bejegyezhetők az EU nyilvántartásába (a 
javaslat 15. cikkében meghatározottak szerint).

Módosítás: 26
14. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelöléssel rendelkező szeszes italoknak 
meg kell felelniük a 15. cikk (2) bekezdése 
szerinti technikai dokumentációban foglalt
előállítási, címkézési, kiszerelési és egyéb 
előírásoknak.
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Indokolás

A védett földrajzi megjelöléssel rendelkező szeszes italok értékesítését csak akkor szabad 
engedélyezni, amennyiben megfelelnek a technikai dokumentáció tartalmának.  Ezzel 
biztosítható EU-szerte a címkézési, előállítási és kiszerelési szabályok következetes betartása.

Módosítás: 27
15. cikk (1) bekezdés

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

(1) A földrajzi megjelölések III. 
mellékletben való felsorolása iránti 
kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani a 
Közösség hivatalos nyelveinek egyikén vagy 
a kérelmekhez mellékelni kell annak a 
Közösség valamelyik hivatalos nyelvére 
történt fordítását. A kérelmeket a 
tagállamnak kell megfelelően 
alátámasztani, és műszaki dokumentációt 
kell tartalmaznia, amely meghatározza 
azokat az előírásokat, amelyeknek az érintett 
szeszes italnak meg kell felelnie. A műszaki 
dokumentáció előírásainak főbb elemeit a 
(2) bekezdésben foglaltak szerint az Európai 
Unió Hivatalos Lapjának C. sorozatában
közzé kell tenni. A Közösségen belüli 
földrajzi megjelölések tekintetében a 
kérelmet az a tagállam nyújtja be, ahonnan 
a szeszes utal származik.

A közzététel napjától számított három 
hónapon belül bármely természetes vagy 
jogi személy, akinek ahhoz jogos érdeke 
fűződik, kifogásolhatja a földrajzi 
megjelölés III. mellékletbe történő felvételét 
azon az alapon, hogy az e rendeletben előírt 
feltételek nem teljesülnek. A kifogást 
kellően meg kell indokolni.

Az első albekezdésben hivatkozott 
közzététel napjától számított három hónapon 
belül bármely természetes vagy jogi 
személy, akinek ahhoz jogos érdeke fűződik, 
kifogásolhatja a földrajzi megjelölés III. 
mellékletbe történő felvételét azon az 
alapon, hogy az e rendeletben előírt 
feltételek nem teljesülnek. A kifogást 
kellően meg kell indokolni.

Indokolás

Az új szöveg tisztázza, hogy a földrajzi megjelöléseket a származási tagállamoknak kell 
támogatniuk és benyújtaniuk.  E megközelítés összhangban van a borokra vonatkozó földrajzi 
megjelölésekről szóló szabályokkal is. 

Módosítás 28
15. cikk, (2) bekezdés, b) pont
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b) a termék vagy az élelmiszer lényeges 
fizikai, vegyi, mikrobiológiai és/vagy 
érzékszervi jellemzőit tartalmazó szeszes ital 
leírása;

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

Indokolás

Lévén, hogy a nemzeti hatóságok lesznek felelősek azon adatok meghatározásáért, 
amelyeknek a szeszes italoknak meg kell felelniük annak érdekében, hogy földrajzi jelzésként 
bejegyezhessék, úgy feltételezhető, hogy a nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérelemben az 
érintett szeszes ital leírását a felsorolt választható jellemzők közül eggyel vagy többel 
kiegészítik. A félreérthetőség elkerülése érdekében ezt a javaslat szövegében tisztázni kell. 
Ezenkívül, mivel a nyilvántartás egyértelműen kizárólag a szeszes italokra vonatkozik, az 
egyéb „élelmiszerekre” való hivatkozást törölni kell.

Módosítás: 29
15. cikk (2) bekezdés f) pont

f) a Közösség és/vagy a nemzeti 
rendelkezések által meghatározott bármely 
követelmény;

f) a közösségi előírások és/vagy az illetékes 
nemzeti vagy regionális hatóságok által 
meghatározott bármely követelmény;

Indokolás

E módosítás a vonatkozó nemzeti szabályok megfelelő elismeréséről gondoskodik. Az 1576/89 
rendelet 10. cikk (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy megtartsák az 
azonosító dokumentumokra vonatkozó saját rendszerüket a földrajzi megjelöléssel rendelkező 
szeszes italok kivitele szempontjából.  Fontos ezen előírás megtartása a nemzeti azonosítási 
rendszer a csalások és hamisítások megelőzésében meglévő értékének elismerésére.

Módosítás 30
15. cikk, (2) bekezdés, g) pont

g) a kérelmező neve és elérhetőségi címe. g) a kérelmező ország illetékes hatóságának
neve és elérhetőségi címe.

Indokolás

A félreérthetőség elkerülése és a 15. cikk (1) bekezdésében javasolt megközelítéssel való 
összeegyeztethetőség biztosítása érdekében tisztázni kell, hogy az illetékes nemzeti hatóság a 
felelős a földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelmet alátámasztó műszaki dokumentációért.

Módosítás: 31
15. cikk (2) bekezdés első a) albekezdés (új)

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a 



AD\634649HU.doc 19/48 PE 376.566v02-00

HU

területükön előállított, a III. mellékletben 
felsorolt és kivitelre kerülő szeszes italokat 
azonosító dokumentumokkal igazolják.

Módosítás 32
19. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A Bizottságot a Szeszipari Szabályozási 
Bizottság, a továbbiakban: a bizottság, 
segíti.

Indokolás

Más közösségi piacoktól eltérően a szeszes italokról szóló jelenlegi jogszabályok nem 
szabályozzák a piaci mechanizmusokat. A „Szabályozási Bizottság” elnevezés ezért a 
korábban javasoltnál sokkal megfelelőbbnek tűnik. Ezenkívül a komitológiai eljárás 
értelmében a szabályozási bizottság blokkoló kisebbségben van, erősítve ezáltal a tagállamok 
hatáskörét.

Módosítás 33
22. cikk, a) pont

a) a 1576/89/EGK rendeletben előírt 
szabályokról az e rendelet által megállapított 
szabályokra történő átmenet megkönnyítése;

a) az 1576/89/EGK tanácsi rendeletben és 
az 1014/90/EGK bizottsági rendeletben 
előírt szabályokról az e rendelet által 
megállapított szabályokra történő átmenet 
megkönnyítése;

Indokolás

Mivel az új rendelet mind az 1576/89/EGK, mind pedig az 1014/90/EGK rendelet 
rendelkezéseit hatályon kívül helyezi, illetve azok helyébe lép, ezért ennek a cikknek mindkét 
rendeletre ki kell terjednie.

Módosítás 34
23. cikk

Az 1576/89/EGK rendelet hatályát veszti. Az 1576/89/EGK tanácsi rendelet és az
1014/90/EGK bizottsági rendelet hatályát 
veszti.

Indokolás

Mindkét módosított rendelet (az 1576/89/EGK és az 1014/90/EGK rendelet) rendelkezéseit 
bele kell foglalni a javasolt új rendeletbe. A félreérthetőség elkerülése érdekében ezért az új 
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jogszabály hatálybalépésével mindkét rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Módosítás 35
I. melléklet, 1. pont

1. Édesítés: 1. Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol:
Az édesítés a szeszes italok előállítása során 
a következő egy vagy több termék 
felhasználása:

A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol a 
következő tulajdonságokkal rendelkezik:

a) félfehér cukor, fehér cukor, extrafehér 
cukor, dextróz, fruktóz, glükózszirup, 
cukoroldat, invertcukoroldat, 
invertcukorszirup a 2001/111/EK tanácsi 
irányelvben meghatározottak szerint;

a) érzékszervi jellemzők: a nyersanyagon 
kívül más íz nem érezhető;

b) finomított szőlőmust-sűrítmény, sűrített 
szőlőmust, friss szőlőmust;

b) minimális alkoholtartalma 
térfogatszázalékban: 96,0% (V/V);

c) égetett cukor, amelyet kizárólag 
szacharóz hevítésével állítanak elő, bázisok, 
ásványi sók vagy más kémiai 
adalékanyagok hozzáadása nélkül;

c) maximális üledékszint:

d) méz a 2001/110/EK tanácsi irányelvben 
meghatározottak szerint;

i. teljes savasság, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó ecetsav grammban 
kifejezve: 1,5,

e) szentjánoskenyér-szirup; ii. észterek, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó etil-acetát grammban 
kifejezve: 1,3,

f) más természetes szénhidráttartalmú, az 
előzőekben említett termékhez hasonló 
tulajdonságú anyag;

iii. aldehidek, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó acetaldehid grammban 
kifejezve: 0,5,

g) édesítők a 94/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározottak 
szerint.

iv. magasabb rendű alkohol, a 100% (V/V) 
alkohol egy hektoliterjére jutó metil-2 
propanol-1 grammban kifejezve: 0,5,
v. metanol, a 100% (V/V) alkoholra 
vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 50,
vi. szárazanyag, a 100% (V/V) alkoholra 
vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 1,5,
vii. illékony nitrogénbázis a 100% (V/V) 
alkoholra vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 
0,1,
viii. furfuril: nem kimutatható.

Indokolás
A technikai meghatározások és követelmények módosított sorrendje sokkal jobban igazodik a 
szeszes italok gyártási eljárásainak tényleges sorrendjéhez.
Ezenkívül két új pont (az 5a. és a 6a. pont) beillesztését javasoljuk az eredetiség jelzők és a 
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természetese eredetű cukortartalom kiegészítését célzó hagyományos gyakorlat 
meghatározása céljából.

Módosítás 36
I. melléklet, 2. pont

2. Keverés: 2. Desztillátum (mezőgazdasági eredetű):
A keverés két vagy több különböző ital vagy 
egy ital egy vagy több mezőgazdasági 
eredetű desztillátummal vagy 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal való 
összekeverése egy új ital előállítása 
céljából.

A desztillátum olyan alkoholtartalmú 
folyadék, amelyet a Szerződés I. 
mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
eredetű termékekből annak alkoholos 
erjesztését követően lepárlással nyernek, de 
amely nem rendelkezik az etilalkohol 
tulajdonságaival, de még felismerhető a 
nyersanyag aromája és íze.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 37
I. melléklet, 3. pont

3. Mezőgazdasági eredetű etil-alkohol: 3. Érlelés:
A mezőgazdasági eredetű etil-alkohol a 
következő tulajdonságokkal rendelkezik:

Az érlelés olyan természetes folyamat, 
melynek során megfelelő tárolóedényekben 
olyan reakciók játszódnak le, amelyek 
következtében a kérdéses szeszesital új 
érzékszervi tulajdonságokat nyer.

a) érzékszervi jellemzők: a nyersanyagon 
kívül más íz nem érezhető;
b) minimális alkoholtartalma 
térfogatszázalékban: 96,0% (V/V);
c) maximális üledékszint:
i. teljes savasság, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó ecetsav grammban 
kifejezve: 1,5,
ii. észterek, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó etil-acetát grammban 
kifejezve: 1,3,
iii. aldehidek, a 100% (V/V) alkohol egy 
hektoliterjére jutó acetaldehid grammban 
kifejezve: 0,5,
iv. magasabb rendű alkohol, a 100% (V/V) 
alkohol egy hektoliterjére jutó metil-2 
propanol-1 grammban kifejezve: 0,5,
v. metanol, a 100% (V/V) alkoholra 
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vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 50,
vi. szárazanyag, a 100% (V/V) alkoholra 
vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 1,5,
vii. illékony nitrogénbázis a 100% (V/V) 
alkoholra vonatkoztatva g/hl-ben kifejezve: 
0,1,
viii. furfuril: nem kimutatható.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 38
I. melléklet, 4. pont

4. Víz hozzáadása: 4. Édesítés:
A szeszes italok előállítása során a 
lehetőleg desztillált vagy ioncserélt víz 
hozzáadása megengedhető, feltéve, hogy a 
víz minősége megfelel a 80/777/EGK 
tanácsi irányelv és a 80/778/EGK tanácsi 
irányelv végrehajtása érdekében elfogadott 
nemzeti rendelkezéseknek, és a víz nem 
változtatja meg a termék jellegét.
A víz lehet desztillált, ioncserélt vagy 
lágyított.

Az édesítés a szeszes italok előállítása során 
a következő egy vagy több termék 
felhasználása:

a) félfehér cukor, fehér cukor, extrafehér 
cukor, dextróz, fruktóz, glükózszirup, 
cukoroldat, invertcukoroldat, 
invertcukorszirup a 2001/111/EK tanácsi 
irányelvben meghatározottak szerint;
b) finomított szőlőmust-sűrítmény, sűrített 
szőlőmust, friss szőlőmust;
c) égetett cukor, amelyet kizárólag 
szacharóz hevítésével állítanak elő, bázisok, 
ásványi sók vagy más kémiai 
adalékanyagok hozzáadása nélkül;
d) méz a 2001/110/EK tanácsi irányelvben 
meghatározottak szerint;
e) szentjánoskenyér-szirup;
f) más természetes szénhidráttartalmú, az 
előzőekben említett termékhez hasonló 
tulajdonságú anyag;
g) édesítők a 94/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározottak 
szerint.
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Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 39
I. melléklet, 5. pont

5. Elegyítés: 5. Ízesítés:
Elegyítés a két vagy több azonos 
kategóriába tartozó olyan szeszesital 
összekeverése, amelynek összetételében 
csak kisebb eltérés van, és ezek az eltérések 
a következő tényezők egyikének a 
függvényei:

Az ízesítés a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott egy vagy több aromaanyag 
felhasználása a szeszes italok 
előállításához.

a) készítési eljárás;
b) az alkalmazott lepárlókészülék;
c) az érlelés időtartama;
d) az előállítás földrajzi helye.
Az így előállított szeszesital ugyanabba a 
szeszesital-kategóriába tartozik, mint az 
elegyítés előtti eredeti italok.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 40
I. melléklet, 5a. pont (új) 

5a. Eredetiségjelzők:
A fogyasztóvédelem és a márkabiztonság 
biztosítása céljából a desztillált szeszes 
italok nyomokban tartalmazhatnak olyan 
anyagokat, amelyek alapján a 
márkahasználatot igazoló eredetiség 
bizonyítható, feltéve, hogy a szóban forgó 
szeszes ital fogalommeghatározása azt 
megengedi. Ezek csak élelmiszer-minőségű 
anyagok lehetnek, illetve legfeljebb 0,1 
térfogat-százalékos koncentrációban 
lehetnek jelen a termékben, anélkül, hogy a 
jellegzetes tulajdonságait továbbadná. 

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.
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Módosítás 41
I. melléklet, 6. pont

6. Érlelés: 6. Színezés:
Az érlelés olyan természetes folyamat, 
melynek során megfelelő tárolóedényekben 
olyan reakciók játszódnak le, amelyek 
következtében a kérdéses szeszesital új 
érzékszervi tulajdonságokat nyer.

A színezés a 94/36/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott egy 
vagy több színezőanyag felhasználása a 
szeszes italok előállítása során.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 42
I. melléklet, 6a. pont (új)

6a. A természetes eredetű cukortartalom 
kiegészítése:
A természetes eredetű cukortartalom 
kiegészítése az 1. a)-f) pontban említett 
termékek legfeljebb 2%-os arányú 
hagyományos felhasználása annak 
érdekében, hogy a szeszes italnak megadják 
a végső sajátos jellegét, feltéve, hogy ez 
nem sérti az 1576/89/EGK rendelet 
hatálybalépése előtt a tagállamok által 
jóváhagyott egyedi jogszabályokat.

Indokolás

A „természetes eredetű cukortartalom kiegészítése” az édesítéstől és az ízesítéstől eltérő 
hagyományos eljárás néhány szeszes ital gyártásánál, amelyet korábban még sehol sem 
határoztak meg. Úgy gondoljuk, hogy a szeszes italokról szóló jövőbeni rendeletben szükséges 
van e technikai meghatározásra annak érdekében, hogy elkerüljük a hibás értelmezéseket 
vagy a visszaéléseket, továbbá hogy védjük az európai uniós szeszes italok minőségét, amelyet 
a hagyományos gyártási eljárások biztosítanak.

A szöveg végére beszúrt „... feltéve, hogy ez nem sérti az ... előtt a tagállamok által 
jóváhagyott egyedi jogszabályokat” mondatrész azt a célt szolgálja, hogy a rendelkezés 
kiterjedjen az 1576/89/EGK rendelet hatálybalépése előtt elfogadott egyedi spanyol 
jogszabályra is, amely a „Brandy de Jerez” természetes eredetű cukortartalmának 
kiegészítését legfeljebb 35 g/l mértékig engedélyezi. Ez a „Brandy de Jerez” hagyományos 
érlelési eljárásának eredménye, amely eljárás során néhány gyártó a szeszes italait olyan 
fahordóban is érlelheti, amely Pedro Ximénez fajtájú édes sherryt is tartalmazhat. Lásd 
továbbá a 26. módosítást. 

Módosítás 43
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I. melléklet, 7. pont

7. Ízesítés: 7. Víz hozzáadása:
Az ízesítés a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott egy vagy több aromaanyag 
felhasználása a szeszes italok 
előállításához. 

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

Indokolás
Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezte a 80/778/EGK irányelvet, illetve annak a helyébe lépett. (Megjegyzés: a természetes 
ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó, módosított 80/777/EGK irányelv 
hatályban marad.) Lásd továbbá a 26. módosítást.

Módosítás 44
I. melléklet, 8. pont

8. Színezés: 8. Elegyítés:
A színezés a 94/36/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározott egy 
vagy több színezőanyag felhasználása a 
szeszes italok előállítása során.

Elegyítés a két vagy több azonos 
kategóriába tartozó olyan szeszesital 
összekeverése, amelynek összetételében 
csak kisebb eltérés van, és ezek az eltérések 
a következő tényezők egyikének a 
függvényei:
a) készítési eljárás;
b) az alkalmazott lepárlókészülék;
c) az érlelés időtartama;
d) az előállítás földrajzi helye.
Az így előállított szeszesital ugyanabba a 
szeszesital-kategóriába tartozik, mint az 
elegyítés előtti eredeti italok.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás 45
I. melléklet, 9. pont

9. Desztillátum (mezőgazdasági eredetű): 9. Keverés:
A desztillátum olyan alkoholtartalmú A keverés két vagy több különböző ital vagy 
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folyadék, amelyet a Szerződés I. 
mellékletében felsorolt mezőgazdasági 
eredetű termékekből annak alkoholos 
erjesztését követően lepárlással nyernek, de 
amely nem rendelkezik az etilalkohol 
tulajdonságaival, de még felismerhető a 
nyersanyag aromája és íze.

egy ital egy vagy több mezőgazdasági 
eredetű desztillátummal vagy 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal való 
összekeverése egy új ital előállítása 
céljából.

Indokolás
Lásd a 26. módosítást.

Módosítás: 46
I. melléklet 13. pont

13. A meghatározás a címkézés során, az ital 
szállítmányát kísérő dokumentumokon, a 
kereskedelmi okmányokon, különösen a 
számlákon és szállítóleveleken, és a 
reklámozás során használt kifejezéseket 
jelenti.

13. A meghatározás a címkézés, kiszerelés 
és csomagolás során, az ital szállítmányát 
kísérő dokumentumokon, a kereskedelmi 
okmányokon, különösen a számlákon és 
szállítóleveleken, és a reklámozás során 
használt kifejezéseket jelenti.

Indokolás

Annak érdekében, hogy elkerüljük a többértelműségből fakadó esetleges kiskapukat, a 
„meghatározás” definícióját a lehető legtágabban kell megfogalmazni, nem csupán a 
címkézésre, hanem a csomagolásra és a kiszerelésre is utaló kifejezésekkel.   (Megjegyzés: az 
I. melléklet (15) bekezdése értelmében a „kiszerelés” magában foglalja a reklámot és az 
eladásösztönzést is.)

Módosítás 47
I. melléklet, 14. pont

14. Címkézés 14. Kiszerelés
A címkézés az összes meghatározást és az 
egyéb hivatkozásokat, jeleket, mintákat és 
védjegyeket jelenti, amelyek az ital 
megkülönböztetésére szolgálnak, és 
amelyek ugyanazon a tárolóedényen 
vannak feltüntetve, ideértve annak 
záróelemét vagy a tárolóedényhez erősített 
függőcímkét vagy az üveg nyakát körülvevő 
burkolatot.

A kiszerelés a tárolóedényeken – ideértve a 
záróelemet, a címkézést és a csomagolást –
feltüntetett kifejezéseket jelenti, ideértve a 
reklámot és az eladásösztönzést.

Indokolás
A fogyasztók védelme érdekében tisztázni kell, hogy a rendelkezés nem csak a szállítási, 
hanem a bolti csomagolásra is kiterjed. Lásd továbbá a 27. módosítást.
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Módosítás 48
I. melléklet, 15. pont

15. Kiszerelés 15. Címkézés
A kiszerelés a tárolóedényeken – ideértve a 
záróelemet, a címkézést és a csomagolást –
feltüntetett kifejezéseket jelenti, ideértve a 
reklámot és az eladásösztönzést.

A címkézés az összes meghatározást és az 
egyéb hivatkozásokat, jeleket, mintákat és 
védjegyeket jelenti, amelyek az ital 
megkülönböztetésére szolgálnak, és 
amelyek ugyanazon a tárolóedényen 
vannak feltüntetve, ideértve annak 
záróelemét vagy a tárolóedényhez erősített 
függőcímkét vagy az üveg nyakát körülvevő 
burkolatot.

Módosítás: 49
I. melléklet 16. pont

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

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

Indokolás

A fogyasztók védelme érdekében világossá kell tenni, hogy nem csupán a szállítás, hanem az 
értékesítés során használt csomagolásra is vonatkozik.

Módosítás 50
II. melléklet, első alcím

A. kategória: párlatok törölve

Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a szeszes italok általánosan három kategóriába való 
besorolásának törlésével.

Módosítás 51
II. melléklet, 1. a) pont

a) A rum:

1. olyan szeszesital, amelyet kizárólag a 
nádcukor gyártásakor keletkező melasz vagy 

a) A rum olyan szeszesital, amelyet 
kizárólag a nádcukor gyártásakor keletkező 
melasz vagy a cukornád levéből nyert szirup 
alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
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a cukornád levéből nyert szirup alkoholos 
erjesztésével és lepárlásával állítanak elő, és 
amelyet 96% (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra párolnak, hogy a párlatban 
a rum jellegzetes érzékszervi tulajdonságai 
határozottan felismerhetők legyenek,

állítanak elő, és amelyet 96% (V/V)-nál 
kisebb alkoholtartalomra párolnak, hogy a 
párlatban a rum jellegzetes érzékszervi 
tulajdonságai határozottan felismerhetők 
legyenek.

vagy
2. olyan szeszesital, amelyet kizárólag a 
cukornád levének alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával állítanak elő, és amely 
rendelkezik a rumra jellemző 
aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma 
legalább 225 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva.

Indokolás

Az a) pont 1. és 2. alpontja közötti különbségtételnek semmi értelme, mivel az utóbbi a 
„hagyományos” rumra utal, amelynek szabatos meghatározását az e) pont tartalmazza. 
Következésképpen az a) pont 2. alpontja redundáns, ezért azt törölni kell.

Módosítás 52
II. melléklet, 1. c) és d) pont

c) A rum nem tartalmazhat hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A rum nem tartalmazhat hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot. 

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

d) A rum nem ízesíthető.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „rumra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok felhasználását, illetve 
elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.
A rum hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 53
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II. melléklet, 2. c) és d) pont

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

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

d) A whisky vagy whiskey nem édesíthető 
vagy ízesíthető, és az nem tartalmazhat a 
karamellen kívül más színezőanyagot.

d) A whisky vagy whiskey nem édesíthető 
vagy ízesíthető, illetve természetes eredetű 
cukortartalma nem egészíthető ki, és az 
nem tartalmazhat a karamellen kívül más 
színezőanyagot.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „whiskyre” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

Módosítás 54
II. melléklet, 3. c) és d) pont

c) A gabonapárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A gabonapárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

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

d) A gabonapárlat nem ízesíthető.

Indokolás
A jelenlegi jogszabályok „gabonapárlatra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

A gabonapárlat hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 55
II. melléklet, 4. c) és d) pont

c) A borpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A borpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

d) A borpárlat előállítása során kizárólag a d) A borpárlat nem ízesíthető.
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88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „borpárlatra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.
A borpárlat hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 56
II. melléklet, 4. da) pont (új)

da) Amennyiben ezt a szeszes italt érlelik, 
az továbbra is forgalomba hozható 
„borpárlatként”, feltéve, hogy az érlelési 
idő legalább olyan hosszú, mint az 5. 
pontban említett termékre megállapított 
időtartam.

Indokolás

Ezt a rendelkezést jelenleg az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdése d) pontjának 
utolsó albekezdése tartalmazza. Következésképpen a javaslat célja a jelenlegi helyzet 
fenntartása.

Módosítás 57
II. melléklet, 5. c) és d) pont

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

c) A brandy vagy weinbrand nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

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

A jelenlegi jogszabályok „brandyre” vagy „weinbrandra” vonatkozó rendelkezései nem 
engedik sem a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű 
desztillátumok felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is 
fenntartsák.
A c) pont felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a kivétellel, 
ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 58
II. melléklet, 6. c) pont

c) A törkölypárlat vagy törköly nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

c) A törkölypárlat vagy törköly nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „törkölypárlatra” vagy „törkölyre” vonatkozó rendelkezései nem 
engedik sem a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű 
desztillátumok felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is 
fenntartsák.

Módosítás 59
II. melléklet, 7. c) és d) pont

c) A gyümölcstörköly-párlat nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

c) A gyümölcstörköly-párlat nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

d) A gyümölcstörköly-párlat előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

d) A gyümölcstörköly-párlat nem ízesíthető.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „gyümölcstörköly-párlatra” vonatkozó rendelkezései nem engedik 
sem a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.
A gyümölcstörköly-párlat hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok 
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felhasználását. Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és
azt az iparág sem fogadja szívesen.

Módosítás 60
II. melléklet, 8. szakasz, c) és d) pont

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

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

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

d) A mazsolapárlat vagy mazsolabrandy 
nem ízesíthető.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „mazsolapárlatra” vagy „mazsolabrandyre” vonatkozó 
rendelkezései nem engedik sem a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a 
tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

A mazsolapárlat vagy mazsolabrandy hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok 
felhasználását. Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és 
azt az iparág sem fogadja szívesen.

Módosítás 61
II. melléklet, 9. d) és e) pont

d) A gyümölcspárlatok nem tartalmazhatnak 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

d) A gyümölcspárlatok nem tartalmazhatnak 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

e) A gyümölcspárlatok előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel. 

e) A gyümölcspárlatok nem ízesíthetők.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „gyümölcspárlatokra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
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mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

A gyümölcspárlatok hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 62
II. melléklet, 10. c) és d) pont

c) Az almaborpárlat, almabrandy vagy 
körteborpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) Az almaborpárlat, almabrandy vagy 
körteborpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

d) Az almaborpárlat, almabrandy vagy 
körteborpárlat előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel.

d) Az almaborpárlat, almabrandy vagy 
körteborpárlat nem ízesíthető.

Indokolás

Az almaborpárlat, almabrandy vagy körteborpárlat hagyományos előállítása nem engedi az 
ízesítőanyagok felhasználását. Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség 
szükségtelen, és azt az iparág sem fogadja szívesen.

Módosítás 63
II. melléklet, 11. c) és d) pont

c) A Hefebrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A Hefebrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

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

d) A Hefebrand nem ízesíthető.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „Hefebrandra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
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mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

A Hefebrand hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 64
II. melléklet, 12. c) és d) pont

c) A Bierbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A Bierbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot.

d) A Bierbrand vagy eau de vie de bière 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
i. alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

d) A Bierbrand nem ízesíthető.

Indokolás

A jelenlegi jogszabályok „Bierbrandra” vonatkozó rendelkezései nem engedik sem a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholok, sem a mezőgazdasági eredetű desztillátumok 
felhasználását, illetve elengedhetetlen, hogy ezt a tilalmat a továbbiakban is fenntartsák.

A Bierbrand hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 65
II. melléklet, második alcím

B. kategória: különleges szeszes italok törölve

Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a szeszes italok általánosan három kategóriába való 
besorolásának törlésével.

Módosítás 66
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II. melléklet, 13. c) pont

c) A kivonatolással vagy lepárlással készült 
párlatok (előtte a gyümölcs nevével) 
ízesítése kiegészíthető olyan 
aromaanyagokkal és/vagy 
aromakészítményekkel, amelyek nem a 
felhasznált gyümölcsből erednek. A 
kivonatolással vagy lepárlással készült 
párlatok (előtte a gyümölcs nevével) 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
i. alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel. Az ital jellemző ízének és 
színének azonban kizárólag a felhasznált 
gyümölcsből kell származnia.

törölve

Indokolás

A 9. d) pont alá tartozik: a gyümölcspárlatok nem ízesíthetők.

Módosítás 67
II. melléklet, 14. a) pont

a) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) olyan 
szeszes ital, amelyet nem erjesztett bogyók, 
úgy mint málna, földi szeder, fekete áfonya 
és egyebek mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholban történő kivonatolását követő 
lepárlással nyernek.

a) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) olyan 
szeszes ital, amelyet nem erjesztett, a 13. a) 
2. pontban felsorolt gyümölcsök, 
sárgabarack, őszibarack, dió- vagy 
zöldségfélék mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholban történő kivonatolását követő 
lepárlással nyernek.

Indokolás

A „Geist” meghatározása az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdése i) pontjának 3. 
alpontjában szerepel, amely annak előállítását nem korlátozza csak a „bogyókra”, hanem 
általában a „gyümölcsökre”. A sárgabarack és az őszibarack felvétele ezért összhangban van 
a meglévő helyzettel. Mind az „Aprikosengeist”, mind pedig az „Pfirsichgeist” (őszibarack-
geist) hosszú időre visszatekintő hagyománnyal bír Németországban. 

A zöldség- vagy diófélékből előállított geistok meglehetősen új termékek. E termékek felvétele 
a geist fogalommeghatározásába a második preambulumbekezdés utolsó mondatának 
(„Figyelembe kell azonban venni a technológiai innovációkat is, amennyiben az ilyen 
innovációk a minőség javulását szolgálják.”) gyakorlati alkalmazása.
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Módosítás 68
II. melléklet, 14. c) pont

c) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) 
ízesítése kiegészíthető olyan 
aromaanyagokkal és/vagy 
aromakészítményekkel, amelyek nem a 
felhasznált gyümölcsből erednek. A Geist 
(előtte a gyümölcs nevével) előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel. Az ital jellemző ízének és 
színének azonban kizárólag a felhasznált 
gyümölcsből kell származnia.

c) A Geist nem ízesíthető.

Indokolás

A Geist hagyományos előállítása nem engedi az ízesítőanyagok felhasználását. 
Következésképpen a bizottsági javaslatban felkínált lehetőség szükségtelen, és azt az iparág 
sem fogadja szívesen.

Módosítás 69
II. melléklet, 16. c) pont

c) A tárnicspárlat előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás

A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 70
II. melléklet, 20. a) 1. pont

1. amelyet kizárólag mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból nyernek, és amelynek a 

törölve
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maximális metanoltartalma nem haladja 
meg az 5 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva, 

Indokolás

Az EU által javasolt fogalommeghatározás nem veszi számításba az eredetiségjelzők 
hozzáadását. Az ilyen jelzők lehetővé teszik az eredeti termék azonosítását, valamint fontos 
szerepet játszhatnak a termékhamisítás elleni küzdelemben.

Módosítás 71
II. melléklet, 20. a) 2. pont

2. amelynek ízét kizárólag az etil-alkoholnak 
a felhasznált természetes növények 
jelenlétében, kisüsti rendszerben végzett 
újradesztillálásával nyerik,

2. amelynek ízét kizárólag az etil-alkoholnak 
a felhasznált természetes növények 
jelenlétében, kisüsti rendszerben végzett 
újradesztillálásával nyerik; a desztillátum és 
a további hozzáadott alkohol kizárólag 
olyan, az I. mellékletben felsorolt 
tulajdonságokkal rendelkező, 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholból 
származhat, amelynek maximális 
metanoltartalma nem haladja meg az 5 
g/hl-t 100% (V/V) alkoholra vonatkoztatva,

Indokolás

Az EU által javasolt fogalommeghatározás nem veszi számításba az eredetiségjelzők 
hozzáadását. Az ilyen jelzők lehetővé teszik az eredeti termék azonosítását, valamint fontos 
szerepet játszhatnak a termékhamisítás elleni küzdelemben.

Módosítás 72
II. melléklet, 20. a) 4. pont

4. ahol a további hozzáadott etil-alkohol 
kizárólag ugyanabból a nyersanyagból 
származhat,

törölve

Indokolás

Az EU által javasolt fogalommeghatározás nem veszi számításba az eredetiségjelzők 
hozzáadását. Az ilyen jelzők lehetővé teszik az eredeti termék azonosítását, valamint fontos 
szerepet játszhatnak a termékhamisítás elleni küzdelemben.
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Módosítás: 73
II. melléklet 20. szakasz a) pont 5) alpont

5) amely nem tartalmaz hozzáadott 
édesítőszert vagy színezékeket,

5) amely legfeljebb literenként 0,1 gramm 
cukrot tartalmaz a márkaazonosítás 
céljából,

Indokolás

Az azonosító jegyek engedélyezéséről szóló rendelkezés hozzáadása szükséges a csalás és a 
termékek hamisításának megelőzése érdekében. 

Módosítás: 74
II. melléklet 20. szakasz a) pont 6) alpont

6) amely nem tartalmaz vízen kívül más 
hozzáadott összetevőt.

6) amely nem tartalmaz vízen vagy 
színezéken kívül más hozzáadott összetevőt.

Indokolás

Az azonosító jegyek engedélyezéséről szóló rendelkezés hozzáadása szükséges a csalás és a 
termékek hamisításának megelőzése érdekében. 

Módosítás 75
II. melléklet, 23. c) pont

c) Az ánizsízesítésű szeszes italok előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 76
II. melléklet, 24. pont

a) A pastis olyan ánizsízesítésű szeszes ital, 
amely az édesgyökér (Glycyrrhiza glabra) 
természetes kivonatát is tartalmazza, és 

a) A pastis olyan ánizsízesítésű szeszes ital, 
amely az édesgyökér (Glycyrrhiza fajok) 
természetes kivonatát is tartalmazza, és 



AD\634649HU.doc 39/48 PE 376.566v02-00

HU

amelyben kimutathatók a „kalkünok” néven 
ismert színezőanyagok is, valamint a 
glycyrrhizasav is, amelynek minimális és 
maximális szintje 0,05, illetve 0,5 gramm 
lehet literenként.

amelyben kimutathatók a „kalkünok” néven 
ismert színezőanyagok is, valamint a 
glycyrrhizasav is, amelynek minimális és 
maximális szintje 0,05, illetve 0,5 gramm 
lehet literenként). 

b) A pastis minimális alkoholtartalma 40 
térfogatszázalék.

b) A pastis minimális alkoholtartalma 40 
térfogatszázalék.

c) A pastis előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel.
d) A pastis cukortartalma kevesebb mint 100 
g/l, valamint minimális és maximális 
anetolszintje 1,5, illetve 2 g/l.

c) A pastis cukortartalma kevesebb mint 100 
g/l, valamint minimális és maximális 
anetolszintje 1,5, illetve 2 g/l.

Indokolás

A Glycyrrhiza glabra kizárólag a Földközi-tenger térségében és csak igen korlátozott 
területen nő. Következésképpen, ha a növény légköri vagy geopolitikai okok miatt nem áll 
rendelkezésre, a pastist nem lehet előállítani. Ez a probléma áthidalható, ha a meghatározást 
kiterjesztjük az egyéb Glycyrrhiza fajok természetes kivonatára.

A c) pont felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a kivétellel, 
ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 77
II. melléklet, 25. c) pont

c) A pastis de Marseille előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 78
II. melléklet, 26. c) pont
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c) Az ánizs előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 79
II. melléklet, 29. pont

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

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

1. élesztővel történő erjesztést követően 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1. élesztővel történő erjesztést követően az 
alábbiak egyikéből nyernek:
i. gabona, burgonya és/vagy melasz vagy
ii. gyümölcs,

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

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

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

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

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

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

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

c) Kizárólag csak az erjesztett 
nyersanyagokból nyert párlatban jelenlévő 
természetes aromavegyülékek adhatók 
hozzá. Ezenkívül a domináns íztől eltérő, 
különleges érzékszervi jellemzők is adhatók 
a termékhez.

c) Kizárólag csak az erjesztett 
nyersanyagokból nyert párlatban jelenlévő 
természetes aromavegyülékek adhatók 
hozzá. Ezenkívül a domináns íztől eltérő, 
különleges érzékszervi jellemzők is adhatók 
a termékhez.

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
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vodka megnevezése, kiszerelése vagy 
címkézése fel kell tüntesse a kereskedelmi 
megnevezéssel egy mezőben a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használt alapanyagokat. A 
kereskedelmi megnevezés megjelenítésére 
használt betűméret egyharmadánál nagyobb, 
de felénél kisebb betűméretet kell használni.

gyümölcsből készült vodka megnevezése, 
kiszerelése vagy címkézése fel kell tüntesse 
a kereskedelmi megnevezéssel egy mezőben 
a „... párlatból” kifejezést, kiegészítve 
annak a gyümölcsnek vagy gyümölcsöknek 
a nevével, amelyeket a mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohol előállításához 
használtak. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
egyharmadánál nagyobb, de felénél kisebb 
betűméretet kell használni.

Indokolás

A módosítás célja a vodka előállításához felhasználható alapanyagokkal kapcsolatban 
felmerült vitás kérdés rendezése. Egyrészről ez figyelembe veszi azt a szempontot, hogy a 
javaslatnak nem kellene kizárnia a vodka piacáról az engedélyezett termékeket; másrészről 
viszont válaszolni kíván az érdekeltek – különösen a skandináv tagállamok – által kifejezésre 
juttatott aggodalmakra.
Ez a módosítás különbséget tesz a gabonából, burgonyából és melaszból, illetve a 
gyümölcsből előállított vodka között. A melasz magában foglalja a répamelaszt és a 
nádmelaszt egyaránt. Az előbbit azért, mert az EU-ban a vodkát többnyire inkább 
répacukorból állítják elő, mint például burgonyából, az utóbbit pedig azért, mert ha a 
répamelaszt felvennénk, a nádmelaszt viszont kizárnánk, az vitát váltana ki a Kereskedelmi 
Világszervezetben (WTO). A javaslat eltörli azt az előírást, hogy az alapanyagot fel kell 
tüntetni a gabonából, burgonyából vagy melaszból előállított vodka címkéjén: figyelembe 
vesszük az iparág azon észrevételeit, miszerint a fogyasztók ezt nem tekintik lényeges 
információnak a vodka vásárlásánál. Az gyümölcsből – ebben az összefüggésben ide értve a 
szőlőt is – készült vodka meghatározása, minden tekintetben megegyezik az egyéb vodkákra 
vonatkozó meghatározással, ami ugyanolyan minőséget biztosít. E kevésbé gyakori vodkák 
tekintetében azonban a meghatározás továbbra is előírja, hogy az alapanyag megnevezését fel 
kell tüntetni a címkén a következő módon: „Vodka – … párlatból”.

Módosítás 80
II. melléklet, 36. c) pont

c) A sloe (kökény) gin előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.
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Módosítás 81
II. melléklet, 40. a) pont

a) A nocino olyan likőr, amelynek ízét főleg 
egész zöld dió belének (Jugians regia L.) 
kivonatolásával és/vagy lepárlásával nyerik, 
és amelynek minimális cukortartalma 
100 g/l invertcukorban kifejezve. 

a) A nocino olyan likőr, amelynek ízét főleg 
egész zöld dió (Juglans regia L.) 
kivonatolásával és/vagy lepárlásával nyerik, 
és amelynek minimális cukortartalma 
100 g/l invertcukorban kifejezve. 

Indokolás
A „belének” kifejezést törölni kell. Ennek az 1576/89/EGK rendeletben való említése hibás, 
mivel a „nocino” előállításához az egész zöld diót felhasználják.

A „Jugians regia L.” helyébe „Juglans regia L.” lép. Ez valószínűleg csak egy helyesírási 
hiba.

Módosítás 82
II. melléklet, 41. c) pont

c) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat 
vagy Advokat előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 83
II. melléklet, 42. c) pont

c) A likőr tojással előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve
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Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 84
II. melléklet, 44. c) pont

c) A Berenburg vagy Beerenburg 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
i. alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

törölve

Indokolás

A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 85
II. melléklet, 45. c) pont

c) A Topinambur előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve

Indokolás
A fenti szöveg felesleges, mivel a 3. (új) cikk megengedi a szeszes italok ízesítését azzal a 
kivétellel, ha ezt a rájuk vonatkozó külön előírások tiltják.

Módosítás 86
II. melléklet, harmadik alcím

C. kategória: egyéb szeszes italok törölve
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Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a szeszes italok általánosan három kategóriába való 
besorolásának törlésével.

Módosítás 87
II. melléklet, C. kategória, 1. pont

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

törölve

Indokolás

Ez a javaslat összhangban van a szeszes italok általánosan három kategóriába való 
besorolásának törlésével.

Módosítás 88
II. melléklet, C. kategória, 2. pont

2. A Rum-Verschnitt Németországban 
gyártott, rum és alkohol keverésével nyert 
szeszes ital, amely keverés eredményeként a 
végtermék alkoholtartalmának legalább 5%-
ának rumból kell származnia. A Rum-
Verschnitt termék címkézése és kiszerelése 
tekintetében a meghatározásban, 
kiszerelésben és a címkézés során a 
Verschnitt szót ugyanolyan típusú, méretű és 
színű betűvel kell feltüntetni, mint a Rum
szót, valamint azzal azonos sorban, üvegek 
esetén az elülső címkén. Amennyiben e 
terméket a német piacon kívül értékesítik, a 
termék alkohol-összetételét fel kell tüntetni a 
címkén.

46. A Rum-Verschnitt Németországban 
gyártott, rum és alkohol keverésével nyert 
szeszes ital, amely keverés eredményeként a 
végtermék alkoholtartalmának legalább 5%-
ának rumból kell származnia. A Rum-
Verschnitt termék címkézése és kiszerelése 
tekintetében a meghatározásban, 
kiszerelésben és a címkézés során a 
Verschnitt szót ugyanolyan típusú, méretű és 
színű betűvel kell feltüntetni, mint a Rum
szót, valamint azzal azonos sorban, üvegek 
esetén az elülső címkén. Amennyiben e 
terméket a német piacon kívül értékesítik, a 
termék alkohol-összetételét fel kell tüntetni a 
címkén.

Módosítás 89
II. melléklet, C. kategória, 3. pont
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3. A Slivovice a Cseh Köztársaságban 
gyártott olyan termék, amelyet úgy nyernek, 
hogy a végső lepárlást megelőzően a 
szilvapárlathoz egy maximum 
30 térfogatszázaléknyi mezőgazdasági etil-
alkoholt adnak. Ezt a terméket „szeszes 
ital”-ként kell meghatározni és az elülső 
címként ugyanabban a mezőben használható 
a Slivovice név is. Amennyiben a cseh 
Slivovice-t a Közösségben forgalmazzák, a 
termék alkohol-összetételét fel kell tüntetni a 
címkén. E rendelkezés nem érinti a Slivovice
név használatát az A. Kategória 9. pontja
szerinti gyümölcspárlatokra.

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

Módosítás: 90
III. melléklet A. kategória 2. szakasz 2. oszlop

Scotch Whisky/Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Ezeket a megnevezéseket ki lehet egészíteni 
a „maláta” vagy „gabona” szavakkal)

(Ezeket a megnevezéseket ki lehet egészíteni 
a „maláta” vagy „gabona” szavakkal)

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

(Ezeket a megnevezéseket ki lehet egészíteni 
a „kisüsti”, „maláta” vagy „gabona” 
szavakkal)

(Ezeket a megnevezéseket ki lehet egészíteni 
a „kisüsti”, „maláta” vagy „gabona” 
szavakkal)

Scotch Whisky/Scotch
Uisge Beatha Albannach/Scotch Whisky

Indokolás

A Scotch Whisky skót-kelta nevének szerepeltetése tükrözi, hogy számos márka már a kelta 
nevet használja a címkéken.  Lépést tart továbbá a közelmúltbeli politikai és jogi 
fejleményekkel: Skóciában a keltát elismerték hivatalos nyelvként.
A módosítás másik része tükrözi a vélemény előadójának a III. melléklet 2. pontjához fűzött 
eredeti módosítását.
Ahogyan a vélemény előadója rámutatott, noha a Bizottság javaslata az 1576/89. rendelet 
jelenlegi előírásait tükrözi, a Scotch Whisky Társaság úgy véli, hogy a III. mellékletben 
felsorolt „Scotch Whisky / Scotch” földrajzi megjelölés vonatkozásában a „maláta" vagy 
„gabona” kifejezések használata felesleges vagy esetlegesen félrevezető lenne. Míg e 
kifejezések használata elterjedt a whiskyk földrajzi megjelöléseiben, nem csupán ezeket 
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engedélyezték kiegészítő megnevezésekként.

A vélemény előadója a 7. cikk (5) bekezdésére vonatkozóan megjegyzi, hogy vissza kell 
helyezni az új rendelet 7. cikke (5) bekezdésébe azt az előírást, mely szerint a földrajzi 
megjelöléseket további részletekkel lehet kiegészíteni az adott ország illetékes hatóságának 
rendelkezései alapján. (Megjegyzés: az 1576/89. rendelet 5. cikk (2) bekezdése utal erre.)

Ezenkívül a vélemény előadójának a 15. cikk (1) és (2) bekezdésére vonatkozó javaslatai 
világossá teszik, hogy a tagállamok hatóságai lesznek felelősek a földrajzi megjelölések 
nyilvántartására vonatkozó kérelmekért és az azokat alátámasztó technikai dokumentációkért.

E nemzeti ellenőrzések miatt helyénvalóbbnak látszik, hogy a whiskykre vonatkozó minden, a 
III. mellékletben földrajzi megjelölésként felsorolt kiegészítő kifejezést az adott ország 
illetékes hatósága határozzon meg.

Módosítás 91
III. melléklet A kategória 3. szakasz Földrajzi megjelölés lábjegyzet (új)

A „Kornbrand” mögött a szöveg a 
következő lábjegyzettel egészül ki: 
„A Korn minimális alkoholtartalma 32 
térfogatszázalék.”

IndokolásIndokolás

A Korn az 1576/89/EGK rendelet 1. cikke (4) bekezdésének c) pontjában („gabonapárlat”) 
szereplő, jelenleg érvényes meghatározás szerint gabonaprálatnak minősül: olyan 
gabonapárlat, amelyet Németországban vagy olyan régióiban állítanak elő, ahol a német a 
hivatalos nyelv, és amelyet bármely más anyag hozzáadása nélkül nyernek:
- vagy kizárólag a búza, árpa, zab, rozs vagy hajdina egész szemet és minden részét 

tartalmazó erjesztett cefréjének a lepárlásával,
- vagy az első albekezdés szerint nyert párlat újrafinomításával.
E rendelet 3. cikke előírja, hogy a Korn minimális alkoholtartalma 32 térfogatszázalék, míg a 
gabonapárlat esetében 35 térfogatszázalék.

Az a tény, hogy a Korn mostantól a III. melléklet (3. pont) értelmében Németország és 
Ausztria tekintetében földrajzi jelzésként oltalmat élvez, azt eredményezi, hogy annak 
minimális alkoholtartalmát az általános gabonapárlatokéhoz (35 térfogatszázalék) kellene 
igazítani. Következésképpen a javasolt módosítás célja a jelenlegi helyzet fenntartása.

Módosítás: 92
III. melléklet A. kategória 6. szakasz Földrajzi megjelölés + származás (új)

Földrajzi megjelölés       Földrajzi származás Földrajzi megjelölés       Földrajzi származás

Τσικουδιά/Tszikoudia                
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Görögország
Τσίπουρο/Tszipouro      
Görögország

Módosítás: 93
III. melléklet B. kategória 23. szakasz Földrajzi megjelölés (új)

Földrajzi megjelölés Földrajzi megjelölés

Ούζο Μυτιλήνης/Mitilenei Ouzo 
Ούζο πλωμαρίου/Plomari Ouzo

Módosítás: 94
III. melléklet B. kategória 31. szakasz Földrajzi megjelölés + származás (új)

Földrajzi megjelölés       Földrajzi származás Földrajzi megjelölés       Földrajzi származás

Κίτρο 
Νάξου/Naxoszi 
Kitro

Görögország

Μαστίχα 
Χίου/Khioszi 
Mastic 
Κουμ Κουάτ 
Κέρκυρας/Korfui 
Cum Cuat
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