
AD\634649PL.doc PE 376.566v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2005/0028(COD)

11.10.2006

OPINIA
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów 
spirytusowych
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gary Titley



PE 376.566v02-00 2/51 AD\634649PL.doc

PL

PA_Legam



AD\634649PL.doc 3/51 PE 376.566v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji łączy w jedną całość dwa istniejące obecnie rozporządzenia, wyjaśniając 
kwestie dotyczące definicji i prezentacji napojów spirytusowych. Dostosowuje on istniejące 
prawodawstwo do nowych wymagań technicznych oraz wymogów Światowej Organizacji 
Handlu (WTO). Ma on również na celu zapewnienie wyższego poziomu ochrony 
konsumentów i przejrzystości rynku, a także zapobieganie nieuczciwym praktykom.

Cztery rozdziały zawierają postanowienia ogólne, w tym rodzaje napojów spirytusowych. W 
załącznikach znajdują się definicje techniczne.

Wniosek wprowadza trzy kategorie napojów spirytusowych. Kategoria A obejmuje listę 
czystych „wódek”. Do kategorii B należą „specyficzne napoje spirytusowe”, które mogą 
zawierać alkohol etylowy pochodzenia rolnicznego. Kategoria C obejmuje „pozostałe napoje 
spirytusowe”, które zawierają alkohol etylowy pochodzenia rolniczego oraz środki 
aromatyzujące.

Zainteresowane strony wyrażają zaniepokojenie, że kategorie te sugerują pewną formę 
hierarchii i wprowadzają zamieszanie, ponieważ napoje spirytusowe mogą należeć do więcej 
niż jednej kategorii.

Tradycyjne metody produkcji napojów spirytusowych gwarantowane są przez oznaczenia 
geograficzne, oparte na dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna musi zostać 
przedstawiona Komisji. Decyzja o przekazaniu dokumentacji technicznej powinna jednak 
zależeć od władz krajowych.

Wniosek utrzymuje obecną definicję wódki stosowaną przez UE, zgodnie z którą wódkę 
można produkować z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Szereg państw 
członkowskich twierdzi, że zaszkodzi to ich tradycyjnym metodom produkcji. Chciałyby one, 
by definicja wódki ograniczona była do napoju spirytusowego produkowanego z ziemniaków 
i zboża.

Poszanowanie tradycji jest konieczne. Jednocześnie jednak toczy się burzliwa debata na temat 
tego, co oznacza tradycyjna produkcja wódki. W przypadku przyjęcia ograniczonej definicji 
kraje stosujące inne surowce do produkcji wódki z pewnością wystąpiłyby na drogę prawną.
Wniosek wymaga, aby składniki wódki były umieszczane na etykiecie butelki. Określa on 
również oznaczenia geograficzne wódek, np. Swedish vodka.

Celem Komisji jest wprowadzenie elastyczności przez przeniesienie uprawnień w zakresie 
zmiany załączników z procedury współdecyzji na komitet zarządzający.

Ponadto należy uzgodnić wykorzystanie wskaźników autentyczności, które są elementami 
śladowymi wykrywalnymi za pomocą analizy chemicznej. Umożliwiają one identyfikację 
produktów jako autentyczne i odgrywają znaczącą rolę w walce przeciwko produktom 
podrabianym.
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POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne 
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów 
spirytusowych oraz rozporządzenie Komisji 
(EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 1990 
r. ustanawiające szczegółowe przepisy 
wykonawcze dla definicji, opisu i 
prezentacji napojów spirytusowych okazały 
się skuteczne w zakresie regulacji sektora 
napojów spirytusowych. Jednakże w świetle 
zdobytych ostatnio doświadczeń, zachodzi 
konieczność wyjaśnienia zasad mających 
zastosowanie do definicji, opisu, prezentacji 
i ochrony niektórych napojów 
spirytusowych. Należy zatem uchylić i 
zastąpić nowym rozporządzeniem 
rozporządzenie (EWG) nr 1576/89.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne 
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów 
spirytusowych oraz rozporządzenie Komisji 
(EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 1990 
r. ustanawiające szczegółowe przepisy 
wykonawcze dla definicji, opisu i 
prezentacji napojów spirytusowych okazały 
się skuteczne w zakresie regulacji sektora 
napojów spirytusowych. Jednakże w świetle 
zdobytych ostatnio doświadczeń, zachodzi 
konieczność wyjaśnienia zasad mających 
zastosowanie do definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony niektórych napojów 
spirytusowych. Należy zatem uchylić i 
zastąpić nowym rozporządzeniem 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
oraz rozporządzenie Komisji (EWG) nr 
1014/90.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzeń 1576/89 i 1014/90 z późniejszymi zmianami należy włączyć do 
projektu nowego rozporządzenia. Aby uniknąć wszelkich niejasności oba te rozporządzenia 
powinny stracić moc z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

(2) Sektor napojów spirytusowych ma 
istotne znaczenie zarówno dla 

(2) Sektor napojów spirytusowych ma 
istotne znaczenie zarówno dla 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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konsumentów, jak i producentów 
Wspólnoty. Środki mające zastosowanie do 
tego sektora powinny przyczyniać się do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zapobiegania oszukańczym 
praktykom, dążenia do przejrzystości rynku i 
uczciwej konkurencji. Dzięki takim 
działaniom, środki będą chroniły renomę, 
jaką wspólnotowe napoje spirytusowe 
zyskały na rynku wspólnotowym i 
światowym, nadal uwzględniając tradycyjne 
praktyki stosowane przy wytwarzaniu 
napojów spirytusowych oraz zwiększone 
zapotrzebowanie na ochronę i informowanie 
konsumenta. Wskazane jest również 
uwzględnienie innowacji technologicznych, 
jeżeli służą one poprawie jakości.

konsumentów, jak i producentów 
Wspólnoty. Środki mające zastosowanie do 
tego sektora powinny przyczyniać się do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zapobiegania oszukańczym 
praktykom, dążenia do przejrzystości rynku i 
uczciwej konkurencji. Dzięki takim 
działaniom, środki będą chroniły renomę, 
jaką wspólnotowe napoje spirytusowe 
zyskały na rynku wspólnotowym i 
światowym, nadal uwzględniając tradycyjne 
praktyki stosowane przy wytwarzaniu 
napojów spirytusowych oraz zwiększone 
zapotrzebowanie na ochronę i informowanie 
konsumenta. Wskazane jest również 
uwzględnienie w definicjach innowacji 
technologicznych, jeżeli służą one poprawie 
jakości bez naruszania tradycyjnego 
charakteru danego napoju spirytusowego.

Uzasadnienie

Mimo iż właściwe jest dopuszczenie możliwości zmian metod produkcji – przy wsparciu 
odpowiedniej gałęzi przemysłu – w celu uwzględnienia innowacji technologicznych, należy 
zadbać o to, aby innowacje te nie zagrażały tradycyjnemu charakterowi danego napoju 
spirytusowego, na którym opiera się jego jakość i marka. Dlatego też istotne jest, aby 
innowacje te były ustalane i przyjmowane jako zmiany w konkretnej definicji, szczególnie jeśli 
mogłyby wpłynąć na tradycyjny charakter danego napoju spirytusowego.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

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

skreślony

Uzasadnienie

Klasyfikacja ta nie jest ani logiczna, ani przejrzysta. Ponadto przypisuje ona w niewłaściwy 
sposób niektóre produkty do danej grupy oraz wprowadza w błąd konsumenta,  jeśli chodzi o 
jakość, ponieważ różni się od istniejących praktyk w tym zakresie. Klasyfikacja ta błędnie 
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sugeruje również, że istnieje hierarchia jakości tych produktów.

Poprawka 4
Artykuł 1 litera c)

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

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i – jeżeli jest 
przeznaczony do bezpośredniego spożycia 
przez człowieka – maksymalnie 80% obj.,

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że maksymalna zawartość alkoholu na poziome 
80% odnosi się do napojów spirytusowych przy ich sprzedaży. Ma ona zagwarantować, że 
alkohole wymienione w załączniku II, których poziom destylacji jest wyższy niż 80%, mogą 
być wytwarzane oraz zapewnić uwzględnienie likieru jajecznego (kategoria 41), którego 
minimalna objętościowa moc alkoholu jest niższa niż 15%.

Poprawka 5
Artykuł 1 litera d) punkt i) tiret drugie

- w drodze maceracji substancji roślinnych,
i/lub

- w drodze maceracji substancji roślinnych
lub podobnych procesów w alkoholu 
etylowym pochodzenia rolniczego i/lub 
destylacie pochodzenia rolniczego, i/lub

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi doprecyzowanie zagadnienia i określa środowisko ciekłe 
wykorzystywane do procesu maceracji.

Poprawka 6
Artykuł 1 ustęp 2a (nowy)

Minimalna moc objętościowa określona w 
lit. c) pozostaje bez uszczerbku dla definicji 
produktu zawartej w kategorii 41, załącznik 
II.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że maksymalna zawartość alkoholu na poziome 
80% odnosi się do napojów spirytusowych przy ich sprzedaży. Ma ona zagwarantować, że 
alkohole wymienione w załączniku II, których poziom destylacji jest wyższy niż 80%, mogą 
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być wytwarzane oraz zapewnić uwzględnienie likieru jajecznego (kategoria 41), którego 
minimalna objętościowa moc alkoholu jest niższa niż 15%.

Poprawka 7
Artykuł 3

Napoje spirytusowe można sklasyfikować w 
następujący sposób:

skreślony

a) „wódki”: wyroby wymienione w 
załączniku II w ramach kategorii A;
b) „specyficzne napoje spirytusowe”:
wyroby wymienione w załączniku II w 
ramach kategorii B;
c) „pozostałe napoje spirytusowe”: wyroby 
wymienione w załączniku II w ramach 
kategorii C.

Uzasadnienie

Klasyfikacja ta nie jest ani logiczna, ani przejrzysta. Ponadto przypisuje ona w niewłaściwy 
sposób niektóre produkty do danej grupy oraz wprowadza w błąd konsumenta jeśli chodzi o 
jakość, ponieważ różni się od istniejących praktyk w tym zakresie. Klasyfikacja ta błędnie
sugeruje również, że istnieje hierarchia jakości tych produktów.

Poprawka 8
Artykuł 4

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

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

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

a) można dopełniać zgodnie z ich 
definicjami technicznymi i wymogami 
zawartymi w załączniku I i przepisami 
ustawowymi państw członkowskich;

b) nie mogą zawierać alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego ani destylatu 
(pochodzenia rolniczego);

b) można słodzić, aby odpowiadały 
określonym charakterystykom produktu 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I. 
Jednakże substancje słodzące w 
rozumieniu dyrektywy 94/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady mogą 
być wykorzystywane do produkcji 
wyłącznie takich napojów spirytusowych, 
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których nie obejmują definicje 
techniczne zawarte w załączniku II;

c) nie mogą zawierać środków 
aromatyzujących innych niż środki i 
preparaty aromatyzujące określone w 
art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG;

c) można aromatyzować zgodnie z 
definicjami technicznymi i wymogami 
określonymi w załączniku I;

d) można słodzić wyłącznie w celu 
dopełnienia ostatecznego smaku wyrobu, 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz z 
uwzględnieniem przepisów ustawowych 
poszczególnych państw członkowskich.

d) mogą zawierać dodatek alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego lub 
dodatek destylatu (pochodzenia 
rolniczego);

e) można zabarwiać zgodnie z definicjami 
technicznymi i wymogami określonymi w 
załączniku I;

2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii B, „specyficzne napoje 
spirytusowe” mogą:

2. Praktyki wymienione w ustępie 1 
odnoszą się do wszystkich napojów 
spirytusowych i nie naruszają przepisów 
określonych w załączniku II.

a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do 
Traktatu;

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

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

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

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 3. Praktyki wymienione w ustępie 1 



AD\634649PL.doc 9/51 PE 376.566v02-00

PL

ustanowionych dla wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii C, „pozostałe napoje 
spirytusowe” mogą:

powinny uwzględniać istniejące 
tradycyjne metody wytwarzania napojów 
spirytusowych.

a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do 
Traktatu i/lub środków spożywczych 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

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

c) zawierać środki i preparaty 
aromatyzujące określone w dyrektywie 
88/388/EWG;

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

Uzasadnienie

Klasyfikacja napojów spirytusowych nie jest ani logiczna, ani jasna. Ponadto niektóre 
produkty są błędnie zakwalifikowane do różnych grup, co może wprowadzać konsumentów w 
błąd. Klasyfikacja ta również błędnie sugeruje, że w odniesieniu do tych produktów istnieje 
hierarchia jakości. Niniejsza poprawka wprowadziłaby ogólne zasady wytwarzania napojów 
spirytusowych, niezależne od podziału na kategorie.

Poprawka 9
Artykuł 7 ustęp 1

1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych 
w kategoriach A i B załącznika II powinny 
być opatrzone nazwą handlową w nich 
określoną.

1. Aby dany napój spirytusowy mógł być 
sprzedawany jako produkt przeznaczony do 
spożycia przez ludzi pod jedną z nazw 
wymienionych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, musi on 
odpowiadać definicji tego produktu oraz 
spełniać wymagania kategorii, do której 
należy. Napoje spirytusowe, które nie 
spełniają kryteriów określonych dla 
produktów zdefiniowanych w załączniku II 
nie mogą nosić przypisanych im tam nazw.
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Wyroby te opisywane są wówczas jako 
„napoje spirytusowe” lub „wódki”. Opis ten 
nie może być uzupełniany, zastępowany lub 
zmieniany.

Uzasadnienie

Ponieważ trójdzielna klasyfikacja powinna zostać usunięta, niewłaściwe jest odniesienie do 
nazw handlowych związanych z kategoriami tej klasyfikacji. Należy raczej utrzymać istniejący 
stan rzeczy.

Poprawka 10
Artykuł 7 ustęp 2

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

skreślony

Uzasadnienie

Przepis ten jest objęty zmienionym art. 7 ust. 1, który dotyczy nazw handlowych w przypadku 
usunięcia trzech kategorii.

Poprawka 11
Artykuł 7 ustęp 3

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

3. W przypadku, gdy napój spirytusowy 
odpowiada definicji więcej niż jednej
kategorii napoju spirytusowego zawartej w 
załączniku II, można go sprzedawać pod 
jedną lub kilkoma nazwami określonymi dla 
tych kategorii.

Uzasadnienie

Użycie w tym miejscu określenia „specyficzny rodzaj napoju spirytusowego” powoduje 
niejasności.

Poprawka 12
Artykuł 7 ustęp 4
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4. Nie naruszając przepisów ust. 8, nazw 
określonych w ust. 1 i 2 nie można używać 
do opisu lub jakiejkolwiek prezentacji 
napoju innego niż napój spirytusowy, dla 
którego te nazwy zostały określone w 
załączniku II.

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

Uzasadnienie

Zarówno art. 7 ust. 8 (dotyczący włączenia nazw własnych do wykazu składników), jak i art. 8 
ust.1 (dotyczący stosowania nazw określonych napojów spirytusowych w wyrażeniach 
złożonych lub w prezentacji środków spożywczych) stanowią wyjątek od ogólnej reguły 
stosowania nazwy określonego napoju spirytusowego wyłącznie w przypadku napoju 
spirytusowego, który spełnia warunki opisane w jego definicji. Brzmienie art. 7 ust. 4 należy 
zmienić w taki sposób, aby nie zaprzeczał on tym przepisom ani nie podważał ich.

Poprawka 13
Artykuł 7 ustęp 5a (nowy)

5a. Oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III mogą być uzupełniane 
jedynie zgodnie z informacjami zawartymi 
w odpowiedniej dokumentacji technicznej 
określonej w art. 15 ust. 1.

Uzasadnienie

Istotne jest, aby wyrażenia wykorzystywane do uzupełniania oznaczeń geograficznych były 
określone w dokumentacji technicznej, wymaganej dla wszystkich oznaczeń geograficznych.
To sprawi, że oznaczenia geograficzne będą chronione.

Poprawka 14
Artykuł 7 ustęp 5b (nowy)

5b. Nazwy napojów spirytusowych 
wymienione w załączniku II mogą być 
uzupełnione o oznaczenia geograficzne 
inne niż wymienione w załączniku III pod 
warunkiem, że nie wprowadzają one 
konsumentów w błąd.

Uzasadnienie

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

Poprawka 15
Artykuł 7 ustęp 8

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 16
Artykuł 8 ustęp 1

1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do prezentacji środków 
spożywczych zakazuje się stosowania w 
wyrażeniach złożonych, określeń 
wymienionych w ramach kategorii A lub B 
załącznika II lub oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do nich, chyba że alkohol został 
wytworzony wyłącznie z określonego 
napoju spirytusowego.

1. Do prezentacji środków spożywczych 
zakazuje się stosowania w wyrażeniach 
złożonych, określeń wymienionych w 
ramach kategorii A lub B załącznika II lub 
oznaczeń geograficznych wymienionych w 
załączniku III, albo odniesień do nich, 
chyba, że alkohol został wytworzony 
wyłącznie z określonego napoju 
spirytusowego. Tego typu wyrażenia 
złożone muszą być zamieszczane wraz z 
opisami handlowymi.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi wyjaśnienie proponowanego zakazu stosowania w wyrażeniach 
złożonych zdefiniowanych pojęć określonych napojów spirytusowych lub odniesień do nich 
(np. „krem brandy”), jeżeli dany napój spirytusowy nie jest jedynym składnikiem 
alkoholowym, spełniającym obecnie obowiązujące wymogi rozporządzenia 1576/89 odnośnie 
stosowania wyrażeń złożonych wyłącznie z obowiązkową nazwą handlową.
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Poprawka 17
Artykuł 8 ustęp 1 akapit 1a (nowy)

W odniesieniu do napojów spirytusowych 
takie wyrażenia złożone są dozwolone tylko 
w opisie, prezentacji lub etykietowaniu 
likierów i pojawiają się wraz z opisem 
handlowym.

Uzasadnienie

Obecnie obowiązujące prawodawstwo (rozporządzenia 1576/89 i 1014/90, potwierdzone 
przez orzeczenie ETS z roku 1998 (Sprawa C-136/96)) zezwala na stosowanie wyrażeń 
złożonych wymieniających określoną nazwę alkoholu jedynie i) w odniesieniu do likierów (np. 
„Whisky Cream”) oraz ii) wraz z opisem handlowym produktu. Istotne jest utrzymanie tego 
zapisu celem dalszej ochrony konsumentów i producentów przed wprowadzającymi w błąd 
etykietami, gdy na przykład napoje spirytusowe zawierające rozpuszczoną whisky poniżej 
maksymalnej zawartości alkoholu w objętości sprzedawane są jako „whisky spirits” albo 
„whisky water”.

Poprawka 18
Artykuł 8 ustęp 1a (nowy)

1a. Stosowanie wyrażeń złożonych, o 
których mowa w ust. 1, nie jest 
dopuszczalne w przypadku, gdy napój 
spirytusowy zdefiniowany w ramach 
kategorii A lub B załącznika II lub 
wymieniony w załączniku III został 
rozcieńczony wodą, w wyniku czego 
objętościowa moc alkoholu danego 
produktu jest niższa niż jego minimalna 
moc objętościowa.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest konieczna, aby chronić podstawowe zasady dotyczące stosowania 
pojęć zdefiniowanych, i aby chronić konsumentów i wytwórców przed etykietami 
wprowadzającymi w błąd (np. gwarantując, że dany napój spirytusowy rozcieńczony wodą 
tak, że jego moc objętościowa jest niższa od minimum, nie może być określany mianem np. 
„wody rumowej”, „wody brandy” czy „wody whisky”).

Poprawka 19
Artykuł 9 ustęp 1
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1. Nazwa handlowa „napój spirytusowy” 
powinna być wskazana w wyraźny sposób w 
widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy napój alkoholowy 
wymieniony w ramach kategorii A 
załącznika II jest zmieszany z:

1. Nazwa handlowa „napój spirytusowy” 
powinna być wskazana w wyraźny sposób w 
widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy jeden z następujących 
napojów alkoholowych:

- rum,
- whisky lub whiskey,

- okowita zbożowa/brandy zbożowa,
- okowita z wina gronowego oraz brandy,
- okowita z wytłoków z winogron,
- okowita z rodzynków,
- okowita z owoców inna niż produkty 

określone w niniejszym ustępie jako 
napoje spirytusowe (z nazwą owocu) 
wytwarzana w drodze maceracji i 
destylacji,

- okowita z wina z jabłek lub okowita z
wina z gruszek (rozporządzenie Komisji 
(EWG) nr 1014/90, art. 7c)

jest zmieszany z:
a) jednym lub kilkoma napojami 
spirytusowymi, i/lub

a) jednym lub kilkoma napojami 
spirytusowymi, i/lub

b) ednym lub kilkoma destylatami 
(pochodzenia rolniczego), i/lub

b) ednym lub kilkoma destylatami 
(pochodzenia rolniczego), i/lub

c) alkoholem etylowym pochodzenia 
rolniczego.

c) alkoholem etylowym pochodzenia 
rolniczego.

Nazw handlowych nie można uzupełniać ani 
zmieniać.

Nazw handlowych nie można uzupełniać, 
zastępować ani zmieniać.

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej klasyfikacji 
ogólnej i utrzymuje istniejący stan rzeczy.

Proponuje się również w wersji angielskiej zamianę słowa „supplemented” na „substituted”, 
ponieważ wydaje się to zgodne z intencją Komisji.

Poprawka 20
Artykuł 9 ustęp 2

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

prezentacji lub etykietowania mieszanek 
określonych w tym ustępie, jeżeli 
odpowiadają one jednej z definicji 
ustanowionych w załączniku II.

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej klasyfikacji 
napojów spirytusowych.

Poprawka 21
Artykuł 9 ustęp 3 akapit 1

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

3. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do opisu, prezentacji lub 
etykietowania wyrobów powstałych z 
mieszanek określonych w ust. 1 można 
używać tylko jednego lub więcej określeń 
wymienionych w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia, jeżeli określenie 
takie nie jest częścią nazwy handlowej, lecz 
jest jedynie wymienione w tym samym polu 
widzenia, co wykaz wszystkich składników 
alkoholowych danej mieszaniny, przy czym 
określenie takie jest poprzedzone wyrazami 
„mieszanka napojów spirytusowych”.

Uzasadnienie

Brzmienie niniejszego akapitu odnośnie „jednego” z określeń nie jest jednoznaczne, podczas 
gdy jego ogólna wymowa wydaje się jasna: w przypadku takiego odniesienia wraz z owym 
określeniem należy wymienić także pozostałe składniki alkoholowe, w skład których może 
wchodzić więcej niż jeden napój spirytusowy.

Poprawka 22
Artykuł 10 ustęp 2

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

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

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

Poprawka 23
Artykuł 10 ustęp 3

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

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego podaje się 
lub sugeruje okres dojrzewania lub 
leżakowania, odnosi się on do najmłodszego 
składnika alkoholowego, a warunkiem 
podawania lub sugerowania tego okresu 
jest to, że wyrób był leżakowany pod 
nadzorem skarbowym lub nadzorem 
zapewniającym równoważne gwarancje.

Uzasadnienie

Brzmienie proponowanego nowego rozporządzenia nie jest jasne w porównaniu z 
rozporządzeniem 1576/89, art. 7 ust. 2 lit. d), które wyraźnie określa, że „[…] okres 
leżakowania można podawać tylko w przypadku, gdy odnosi się on do najmłodszego 
składnika alkoholowego i pod warunkiem, że produkt był leżakowany pod nadzorem 
skarbowym lub nadzorem zapewniającym równoważne gwarancje”. Tę niejasność należy 
usunąć.

Poprawka 24
Artykuł 14 ustęp 1 litera a)

(a) bezpośrednim lub pośrednim 
zastosowaniem handlowym w odniesieniu 
do wyrobów nieobjętych rejestracją, w 
zakresie, w jakim są one porównywalne z 
wyrobem zarejestrowanym z danym 
oznaczeniem geograficznym lub w zakresie, 
w jakim takie zastosowanie mogłoby wiązać 
się z wykorzystaniem renomy 
zarejestrowanego oznaczenia 
geograficznego;

(a) bezpośrednim lub pośrednim 
zastosowaniem handlowym danego 
oznaczenia geograficznego w odniesieniu 
do każdego napoju spirytusowego 
nieobjętego rejestracją i odnośnymi 
przepisami krajowymi lub każdego innego 
produktu w zakresie, w jakim takie 
zastosowanie mogłoby wiązać się z 
wykorzystaniem renomy zarejestrowanego 
oznaczenia geograficznego;
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Uzasadnienie

Proponowany tekst art. 14 ust. 1 lit. a) pozostawia wątpliwości dotyczące zakresu ochrony 
produktów nieobjętych rejestracją. Istotne jest zapewnienie, by i) „porównywalne wyroby” 
obejmowały wszystkie napoje spirytusowe (a nie tylko, jak można by domniemywać, jedynie 
ten sam rodzaj alkoholi co alkohole posiadające przedmiotowe oznaczenie geograficzne) oraz 
by ii) odniesienie do „rejestracji” uwzględniało wszystkie elementy danych technicznych 
wymienione w art. 15 ust. 2, z uwzględnieniem przepisów krajowych dotyczących wyrobów 
opatrzonych oznaczeniem geograficznym, w celu zapewnienia ich egzekwowania we 
wszystkich państwach członkowskich UE.

Poprawka 25
Artykuł 14 ustęp 1a (nowy)

1a. Alkohole sprzedawane z oznaczeniem 
geograficznym odpowiadają wszystkim 
przepisom krajowym dotyczącym produkcji, 
etykietowania i prezentacji, związanym z 
oznaczeniem geograficznym ich kraju lub 
krajów pochodzenia.

Uzasadnienie

Zamieszczona powyżej poprawka do art. 14 ust. 1 lit a) wyjaśnia sytuację w zakresie ochrony 
przed nadużywaniem oznaczeń geograficznych w stosunku do produktów 
niezarejestrowanych. Przepisy powinny jednak zawierać wymóg, w nowym ust. 2, aby 
wszystkie napoje spirytusowe opatrzone oznaczeniem geograficznym, takie jak Cognac, 
Brandy de Jerez itp., musiały odpowiadać wszystkim zasadom produkcji, etykietowania i 
prezentacji zawartym w dokumentacji technicznej, która uzasadnia ich rejestrację w UE jako 
wyrobów opatrzonych oznaczeniem geograficznym (zgodnie z art. 15 wniosku).

Poprawka 26
Artykuł 14 ustęp 2a (nowy)

2a. Napoje spirytusowe posiadające 
oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III odpowiadają wszystkim 
specyfikacjom dotyczącym wytwarzania, 
etykietowania, prezentacji i innym 
specyfikacjom, zawartym w dokumentacji 
technicznej, o której mowa w art. 15 ust. 1.

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe posiadające zastrzeżone oznaczenia geograficzne powinny być 



PE 376.566v02-00 18/51 AD\634649PL.doc

PL

dopuszczone do sprzedaży jedynie w przypadku, jeżeli odpowiadają wszystkim wymogom 
dokumentacji technicznej. Ma to na celu zapewnienie konsekwentnego stosowania zasad 
dotyczących etykietowania, wytwarzania i prezentacji na terenie całej UE.

Poprawka 27
Artykuł 15 ustęp 1

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

1. Wnioski o umieszczenie oznaczenia 
geograficznego w załączniku III składa się 
do Komisji, w jednym z urzędowych 
języków Wspólnoty lub z załączonym 
tłumaczeniem na jeden z urzędowych 
języków Wspólnoty. Wnioski takie powinny 
być odpowiednio uzasadnione przez dane 
państwo członkowskie i powinny zwierać
dokumentację techniczną określającą 
specyfikacje, którym musi odpowiadać dany 
napój spirytusowy. Najważniejsze 
specyfikacje zawarte w dokumentacji 
technicznej, o których mowa w ust. 2,
publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, seria C. W odniesieniu do 
oznaczeń geograficznych stosowanych 
wewnątrz Wspólnoty, wnioski te muszą być 
sporządzane przez państwo członkowskie, z 
którego pochodzi dany napój spirytusowy.

Osoby fizyczne lub prawne mające 
uzasadniony interes mogą w terminie trzech 
miesięcy od daty takiej publikacji zgłosić 
zastrzeżenia w odniesieniu do włączenia 
oznaczenia geograficznego do załącznika III 
ze względu na niespełnienie warunków 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem. Zastrzeżenie musi być 
odpowiednio umotywowane.

Osoby fizyczne lub prawne mające 
uzasadniony interes mogą w terminie trzech 
miesięcy od daty publikacji, o której mowa 
w ust. 1, zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu 
do włączenia oznaczenia geograficznego do 
załącznika III ze względu na niespełnienie 
warunków przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem. Zastrzeżenie musi być 
odpowiednio umotywowane.

Uzasadnienie

Dodany tekst służy wyjaśnieniu, że wnioski dotyczące oznaczeń geograficznych muszą być 
wspierane i składane przez państwo członkowskie, z którego pochodzi dany napój 
spirytusowy. Takie podejście jest również zgodne z zasadami nadawania oznaczeń 
geograficznych winom.

Poprawka 28
Artykuł 15 ustęp 2 litera b)
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(b) opis napoju spirytusowego, w tym 
podstawowe właściwości fizyczne, 
chemiczne, mikrobiologiczne i/lub 
organoleptyczne wyrobu lub środka 
spożywczego;

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

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że władze krajowe będą odpowiedzialne za określenie specyfikacji, którym 
musi odpowiadać napój spirytusowy, aby mógł być opatrzony oznaczeniem geograficznym, 
zakłada się, że opisowi przedmiotowego napoju spirytusowego, dla celów wniosku o 
rejestrację, powinna towarzyszyć co najmniej jedna z wymienionych cech. W celu uniknięcia 
wątpliwości powinno być to wyjaśnione w tekście. Należy także usunąć wszelkie odniesienia 
do innych „środków spożywczych”, ponieważ rejestracja wyraźnie dotyczy jedynie napojów 
spirytusowych.

Poprawka 29
Artykuł 15 ustęp 2 litera f)

f) wymogi ustanowione przez Wspólnotę
i/lub przepisy krajowe;

f) wymogi ustanowione przez przepisy 
wspólnotowe i/lub właściwe organy krajowe 
lub regionalne;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przewiduje uznawanie odpowiednich przepisów obowiązujących w 
państwach członkowskich. Art. 10 ust. 2 rozporządzenia 1576/89 pozwala państwom 
członkowskim utrzymywać ich własne systemy potwierdzania autentyczności dokumentów 
odnośnie wywozu napojów alkoholowych z oznaczeniami geograficznymi. Istotne jest, aby 
utrzymać takie postanowienie, uznając znaczenie tego typu systemów potwierdzania 
autentyczności dla zapobiegania nieuczciwym praktykom i podrabianiu produktów.

Poprawka 30
Artykuł 15 ustęp 2 litera g)

(g) nazwę i adres kontaktowy 
wnioskodawcy.

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

Uzasadnienie

W celu uniknięcia wątpliwości i zgodnie z podejściem zaproponowanym w art. 15 ust. 1 
należy wyraźnie określić, że właściwe władze krajowe są odpowiedzialne za dokumentację 
techniczną uzupełniającą wnioski o przyznanie statusu oznaczenia geograficznego.
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Poprawka 31
Artykuł 15 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie także mogą 
wymagać, aby napoje spirytusowe, 
wymienione w załączniku III, które są 
wytwarzane w na ich terytorium i następnie 
wywożone, podlegały kontroli przez 
potwierdzanie autentyczności dokumentów.

Poprawka 32
Artykuł 19 ustęp 1

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

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

Uzasadnienie

W ramach przepisów dotyczących napojów spirytusowych nie istnieją w chwili obecnej takie 
mechanizmy rynkowe jak na innych rynkach unijnych. Zatem nazwa Komitet Regulacyjny 
wydaje się właściwsza od zaproponowanej. Ponadto zgodnie z procedurą komitologii komitet 
regulacyjny dysponuje mechanizmem mniejszości blokującej, co zwiększa uprawnienia państw 
członkowskich.

Poprawka 33
Artykuł 22 litera a)

(a) w celu ułatwienia przejścia od przepisów 
rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 do tych 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu;

(a) w celu ułatwienia przejścia od przepisów 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 i 
rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1014/90 
do tych ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu;

Uzasadnienie

Ponieważ nowe rozporządzenie uchyla i zastępuje przepisy rozporządzeń 1576/89 i 1014/90, 
obydwa rozporządzenia powinny być objęte tym artykułem.

Poprawka 34
Artykuł 23

Rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 i 
rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1014/90
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niniejszym traci moc. niniejszym tracą moc.

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzeń 1576/89 i 1014/90 z późniejszymi zmianami należy włączyć do 
projektu nowego rozporządzenia. Dlatego aby uniknąć wszelkich niejasności oba te 
rozporządzenia powinny stracić moc z chwilą wejścia w życie nowych przepisów.

Poprawka 35
Załącznik I punkt 1

1. Słodzenie: 1. Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego:
Słodzenie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych 
następujących wyrobów:

Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego 
posiada następujące właściwości:

(a) cukier półbiały, cukier biały, cukier 
biały rafinowany, dekstroza, fruktoza, syrop 
glukozowy, cukier płynny, inwertowany 
cukier płynny, syrop z cukru 
inwertowanego, określone w dyrektywie 
Rady 2001/111/WE;

(a) właściwości organoleptyczne:
niewyczuwalny żaden inny smak oprócz 
smaku surowca;

(b) zagęszczony oczyszczony moszcz 
winogronowy, zagęszczony moszcz 
winogronowy, świeży moszcz gronowy;

(b) minimalna objętościowa moc alkoholu:
96,0% obj.;

(c) cukier palony, otrzymywany wyłącznie w 
wyniku kontrolowanego podgrzewania 
sacharozy bez współudziału zasad, kwasów 
mineralnych lub innych dodatków 
chemicznych;

(c) maksymalny poziom pozostałości:

(d) miód określony w dyrektywie Rady 
2001/110/WE;

(i) kwasowość całkowita, wyrażona w 
gramach kwasu octowego na hektolitr 
alkoholu 100% obj.: 1,5,

(e) syrop z chleba świętojańskiego; (ii) estry, wyrażone w gramach octanu etylu 
na hektolitr alkoholu 100% obj.: 1,3,

(f) inne naturalne substancje 
węglowodanowe o skutku równoważnym do 
wymienionych wyżej wyrobów;

(iii) aldehydy, wyrażone w gramach 
aldehydu octowego na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 0,5,

(g) inne substancje słodzące określone w 
dyrektywie 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

(iv) alkohole wyższe, wyrażone w gramach 
metyl-2 propan-1-olu na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 0,5,
(v) metanol, wyrażony w gramach na 
hektolitr alkoholu 100% obj.: 50,
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(vi) sucha pozostałość po odparowaniu, 
wyrażona w gramach na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 1,5,
(vii) zasady lotne zawierające azot, 
wyrażone w gramach azotu na hektolitr 
alkoholu 100% obj.: 0,1,
(viii) furfural: niewykrywalny.

Uzasadnienie

Zmiana kolejności wymagań i definicji technicznych lepiej uwzględniłaby rzeczywistą 
procedurę obowiązującą w trakcie wytwarzania napojów spirytusowych.

Proponowane jest również wprowadzenie dwóch nowych ustępów (5a i 6a) w celu 
zdefiniowania wskaźników autentyczności oraz tradycyjnego procesu doprawiania.

Poprawka 36
Załącznik I punkt 2

2. Zmieszanie: 2. Destylat (pochodzenia rolniczego):

Zmieszanie oznacza połączenie dwóch lub 
kilku różnych napojów, bądź napoju z 
jednym lub kilkoma destylatami 
pochodzenia rolniczego albo z alkoholem 
etylowym pochodzenia rolniczego, w celu 
wytworzenia nowego napoju.

Destylat (pochodzenia rolniczego) oznacza 
płyn alkoholowy uzyskany w drodze 
destylacji, po fermentacji alkoholowej 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu, który nie posiada 
właściwości alkoholu etylowego czy napoju 
spirytusowego, lecz nadal zachowuje 
zapach i smak użytych surowców.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 37
Załącznik I punkt 3

3. Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego: 3. Dojrzewanie lub leżakowanie:

(a) Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego 
posiada następujące właściwości:

Dojrzewanie lub leżakowanie oznacza 
dopuszczenie do naturalnego przebiegu 
pewnych reakcji w odpowiednich 
pojemnikach, przez co nadaje się danemu 
napojowi spirytusowemu właściwości 
organoleptyczne, które uprzednio nie 
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występowały.
(b) właściwości organoleptyczne:
niewyczuwalny żaden inny smak oprócz 
smaku surowca;
(c) minimalna objętościowa moc alkoholu:
96,0% obj.;
(i) maksymalny poziom pozostałości:
(ii) kwasowość całkowita, wyrażona w 
gramach kwasu octowego na hektolitr 
alkoholu 100% obj.: 1,5,
(iii) estry, wyrażone w gramach octanu 
etylu na hektolitr alkoholu 100% obj.: 1,3,
(iv) aldehydy, wyrażone w gramach 
aldehydu octowego na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 0,5,
(v) alkohole wyższe, wyrażone w gramach 
metyl-2 propan-1-olu na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 0,5,
(vi) metanol, wyrażony w gramach na 
hektolitr alkoholu 100% obj.: 50,
(vi) sucha pozostałość po odparowaniu, 
wyrażona w gramach na hektolitr alkoholu 
100% obj.: 1,5,
(vii) zasady lotne zawierające azot, 
wyrażone w gramach azotu na hektolitr 
alkoholu 100% obj.: 0,1,
(viii) furfural: niewykrywalny.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 38
Załącznik I punkt 4

4. Dodanie wody: 4. Słodzenie:
Do przyrządzania napojów spirytusowych 
dopuszcza się dodanie wody, w miarę 
możliwości destylowanej lub 
demineralizowanej, pod warunkiem, że 
jakość wody odpowiada przepisom 

Słodzenie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych 
następujących wyrobów:
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krajowym przyjętym w celu wykonania 
dyrektywy Rady 80/777/EWG i dyrektywy 
Rady 80/778/EWG oraz z zastrzeżeniem, że 
dodana woda nie zmienia charakteru 
wyrobu.
Woda może być destylowana, 
demineralizowana, z dodatkiem permutytu 
lub zmiękczona.

(a) cukier półbiały, cukier biały, cukier 
biały rafinowany, dekstroza, fruktoza, syrop 
glukozowy, cukier płynny, inwertowany 
cukier płynny, syrop z cukru 
inwertowanego, określone w dyrektywie 
Rady 2001/111/WE;
(b) zagęszczony oczyszczony moszcz 
winogronowy, zagęszczony moszcz 
winogronowy, świeży moszcz gronowy;
(c) cukier palony, otrzymywany wyłącznie w 
wyniku kontrolowanego podgrzewania 
sacharozy bez współudziału zasad, kwasów 
mineralnych lub innych dodatków 
chemicznych;
(d) miód określony w dyrektywie Rady 
2001/110/WE;
(e) syrop z chleba świętojańskiego;
(f) inne naturalne substancje 
węglowodanowe o skutku równoważnym do 
wymienionych wyżej wyrobów;
(g) substancje słodzące określone w 
dyrektywie 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 39
Załącznik I punkt 5

5. Kupażowanie: 5. Aromatyzowanie:
Kupażowanie oznacza połączenie dwóch 
lub kilku napojów spirytusowych 
należących do tej samej kategorii, lecz 

Aromatyzowanie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych co 
najmniej jednego środka aromatyzującego 
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różniących się nieznacznie składem, co jest 
spowodowane co najmniej jednym z 
następujących czynników:

określonego w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 
88/388/EWG.

(a) metoda ich przyrządzania;
(b) użyta aparatura destylacyjna;
(c) okres dojrzewania lub leżakowania;
(d) geograficzny obszar produkcji.
Napój spirytusowy wytworzony w ten 
sposób należy do tej samej kategorii, co 
oryginalne napoje spirytusowe przed 
kupażowaniem.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 40
Załącznik I punkt 5a (nowy)

5a. Wskaźniki autentyczności:
W celu ochrony konsumentów oraz marki 
destylowane napoje spirytusowe mogą 
zawierać substancje śladowe, które będą 
spełniać funkcję wskaźników 
autentyczności marki, o ile pozwala na to 
definicja danego napoju spirytusowego.
Substancje takie muszą być substancjami 
spożywczymi, obecnymi w stężeniu 
mniejszym niż 0,1% (masa/objętość) w 
produkcie bez naruszenia odrębnego 
charakteru wyrobu.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 41
Załącznik I punkt 6

6. Dojrzewanie lub leżakowanie: 6. Barwienie:

Dojrzewanie lub leżakowanie oznacza 
dopuszczenie do naturalnego przebiegu 

Barwienie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych co 
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pewnych reakcji w odpowiednich 
pojemnikach, przez co nadaje się danemu 
napojowi spirytusowemu właściwości 
organoleptyczne, które uprzednio nie 
występowały.

najmniej jednego z barwników określonych 
w dyrektywie 94/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 42
Załącznik I punkt 6a (nowy)

6a. Doprawianie:
Doprawianie oznacza tradycyjne 
wykorzystanie produktów wspomnianych w 
ust. 1 lit. (a) do (f) w maksymalnej ilości 
2% w celu nadania napojom spirytusowym 
ostatecznego, szczególnego charakteru, nie 
naruszając przepisów prawodawstwa 
państw członkowskich zatwierdzonych 
przed wejściem w życie rozporządzenia 
1576/89.

Uzasadnienie

„Doprawianie” to tradycyjny proces w produkcji niektórych napojów spirytusowych, który 
różni się od słodzenia i aromatyzowania, a który nie był nigdy dotychczas zdefiniowany.
Uważamy, że definicja techniczna jest konieczna w przyszłym rozporządzeniu dotyczącym 
napojów spirytusowych w celu uniknięcia fałszywych interpretacji lub nadużyć oraz ochrony 
jakości napojów spirytusowych w UE, gwarantowanej przez tradycyjne metody produkcji.

Dodane zdanie, rozpoczynające się od słów: „nie naruszając przepisów prawodawstwa 
państw członkowskich zatwierdzonych przed ...” ma na celu uwzględnienie hiszpańskiej 
ustawy przyjętej przed wejściem w życie rozporządzenia 1576/89, które określa limit 
doprawiania „Brandy de Jerez” do maksymalnie 35 gramów na litr. Jest to konsekwencją 
tradycyjnego procesu dojrzewania Brandy de Jerez, zgodnie z którym niektórzy producenci 
mogą leżakować wytwarzane przez siebie napoje spirytusowe w beczkach po słodkim sherry 
typu Pedro Ximénez. Patrz również poprawka 26.

Poprawka 43
Załącznik I punkt 7

7. Aromatyzowanie: 7. Dodanie wody:
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Aromatyzowanie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych co 
najmniej jednego środka aromatyzującego 
określonego w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 
88/388/EWG.

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

Uzasadnienie

Dyrektywa 80/778/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą 98/83/WE w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Uwaga: Dyrektywa 80/777/EWG ze 
zmianami, dotycząca wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych, 
pozostaje w mocy). Patrz równieżpoprawka 26.

Poprawka 44
Załącznik I punkt 8

8. Barwienie: 8. Kupażowanie:

Barwienie oznacza używanie do 
przyrządzania napojów spirytusowych co 
najmniej jednego z barwników określonych 
w dyrektywie 94/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Kupażowanie oznacza połączenie dwóch 
lub kilku napojów spirytusowych 
należących do tej samej kategorii, lecz 
różniących się nieznacznie składem, co jest 
spowodowane co najmniej jednym z 
następujących czynników:
(a) metoda ich przyrządzania;
(b) użyta aparatura destylacyjna;
(c) okres dojrzewania lub leżakowania;
(d) geograficzny obszar produkcji.
Napój spirytusowy wytworzony w ten 
sposób należy do tej samej kategorii, co 
oryginalne napoje spirytusowe przed 
kupażowaniem.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26
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Poprawka 45
Załącznik I punkt 9

9. Destylat (pochodzenia rolniczego): 9. Zmieszanie:

Destylat (pochodzenia rolniczego) oznacza 
płyn alkoholowy uzyskany w drodze 
destylacji, po fermentacji alkoholowej 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu, który nie posiada 
właściwości alkoholu etylowego czy napoju 
spirytusowego, lecz nadal zachowuje 
zapach i smak użytych surowców.

Zmieszanie oznacza połączenie dwóch lub 
kilku różnych napojów, bądź napoju z 
jednym lub kilkoma destylatami 
pochodzenia rolniczego albo z alkoholem 
etylowym pochodzenia rolniczego, w celu 
wytworzenia nowego napoju.

Uzasadnienie

patrz poprawka 26

Poprawka 46
Załącznik I punkt 13

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

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

Uzasadnienie

W celu uniknięcia możliwych luk prawnych wynikłych z niejasności, definicja „opisu” 
powinna być jak najbardziej szeroka i zawierać wyrażenia zamieszczone nie tylko na 
etykiecie, ale również na opakowaniu i w prezentacji. (Uwaga: zgodnie z określeniami 
zawartymi w załączniku I pkt 15, „prezentacja” dotyczy także reklam i promocji sprzedaży).

Poprawka 47
Załącznik I punkt 14

14. Etykietowanie: 14. Prezentacja:

Etykietowanie oznacza wszystkie opisy i 
inne odniesienia, znaki, wzory lub znaki 
towarowe, które wyróżniają dany napój 
oraz które występują na tym samym 

Prezentacja oznacza określenia 
umieszczone na pojemnikach, w tym na ich 
zamknięciach, na etykietach oraz na 
opakowaniach, łącznie z reklamami i 
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pojemniku, w tym na zamknięciu lub 
etykietce załączonej do pojemnika, a także 
na otoczce znajdującej się na szyjce butelki.

promocjami sprzedaży.

Uzasadnienie

W celu ochrony konsumentów należy jasno określić, że przepisy obejmują nie tylko 
opakowanie stosowane w czasie transportu, ale także opakowanie stosowane w sprzedaży.
Patrz również poprawka 27.

Poprawka 48
Załącznik I punkt 15

15. Prezentacja: 15. Etykietowanie:
Prezentacja oznacza określenia 
umieszczone na pojemnikach, w tym na ich 
zamknięciach, na etykietach oraz na 
opakowaniach, łącznie z reklamami i 
promocjami sprzedaży.

Etykietowanie oznacza wszystkie opisy i 
inne odniesienia, znaki, wzory lub znaki 
towarowe, które wyróżniają dany napój 
oraz które występują na tym samym 
pojemniku, w tym na zamknięciu lub 
etykietce załączonej do pojemnika, a także 
na otoczce znajdującej się na szyjce butelki.

Poprawka 49
Załącznik I punkt 16

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

(16) Opakowanie to opakowanie ochronne 
takie, jak wszelkiego rodzaju osłony z 
papieru, słomy, kartony i skrzynki, używane 
do transportu i/lub sprzedaży jednego 
pojemnika lub większej ilości pojemników.

Uzasadnienie

W celu ochrony konsumentów należy jasno sprecyzować, że przepis ten dotyczy zarówno 
opakowania używanego do transportu, jak i do sprzedaży.

Poprawka 50
Załącznik II podtytuł pierwszy

Kategoria A: Wódki skreślony
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej, ogólnej klasyfikacji 
napojów spirytusowych.

Poprawka 51
Załącznik II sekcja 1 litera a)

(a) Rum: (a) Rum to napój spirytusowy wytwarzany 
wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej 
i destylacji melas lub syropów 
wytwarzanych w procesie produkcji cukru 
trzcinowego albo z samego soku z trzciny 
cukrowej destylowany do poniżej 96% obj. 
celem nadania destylatowi dostrzegalnych 
organoleptycznych właściwości rumu,

(1) napój spirytusowy wytwarzany 
wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej 
i destylacji melas lub syropów 
wytwarzanych w procesie produkcji cukru 
trzcinowego albo z samego soku z trzciny 
cukrowej destylowany do poniżej 96% obj. 
celem nadania destylatowi dostrzegalnych 
organoleptycznych właściwości rumu, lub
(2) wyrób spirytusowy wytwarzany 
wyłącznie w drodze fermentacji 
alkoholowej i destylacji soku z trzciny 
cukrowej, posiadający właściwości 
zapachowe specyficzne dla rumu oraz 
zawartość substancji lotnych równą lub 
wyższą niż 225 gramów w hektolitrze 
alkoholu 100% obj.

Uzasadnienie

Rozróżnienie między ustępami 1 i 2 w lit. (a) nie ma sensu, ponieważ drugi z nich odnosi się 
do „tradycyjnego” rumu, który jest precyzyjnie zdefiniowany w lit. (e). W lit. (a) ust. 2 jest 
zbędny i powinien zostać skreślony.

Poprawka 52
Załącznik II sekcja 1 litery c) i d)

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego ani destylatu 
pochodzenia rolniczego.



AD\634649PL.doc 31/51 PE 376.566v02-00

PL

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

d) do rumu nie dodaje się środków 
aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące rumu w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne jest 
zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji rumu nie pozwalają na wykorzystanie substancji 
aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji 
jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 53
Załącznik II sekcja 2 litery c) i d)

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

(c) Whisky lub whiskey nie zawiera alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego ani 
destylatu pochodzenia rolniczego.

(d) Whisky lub whiskey nie słodzi się ani nie 
dodaje się do niej żadnych środków 
aromatyzujących czy jakichkolwiek 
dodatków oprócz barwnika w postaci 
czystego karmelu.

(d) Whisky lub whiskey nie doprawia się, nie 
słodzi się ani nie dodaje się do niej żadnych 
środków aromatyzujących czy 
jakichkolwiek dodatków oprócz barwnika w 
postaci czystego karmelu.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące whisky w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne jest 
zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Poprawka 54
Załącznik II sekcja 3 litery c) i d)

(c) Okowita zbożowa nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Okowita zbożowa nie zawiera alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego ani 
destylatu pochodzenia rolniczego.

(d) Do przyrządzania okowity zbożowej 
można używać wyłącznie naturalnych 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz 
w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 

(d) do okowity zbożowej nie dodaje się 
środków aromatyzujących.
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88/388/EWG.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity zbożowej w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne 
jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji okowity zbożowej nie pozwalają na wykorzystanie substancji 
aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji 
jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 55
Załącznik II sekcja 4 litery c) i d)

(c) Okowita z wina gronowego nie zawiera 
dodatku alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

(c) Okowita z wina gronowego nie zawiera 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego 
ani destylatu pochodzenia rolniczego.

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

(d) do okowity z wina gronowego nie dodaje 
się środków aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity z wina gronowego w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na 
użycie ani alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i 
konieczne jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji okowity z wina gronowego nie pozwalają na wykorzystanie 
substancji aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we 
wniosku Komisji jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 56
Załącznik II sekcja 4 litera (d a) (nowa)

(da) po zakończeniu procesu dojrzewania, 
napój ten można nadal sprzedawać jako 
okowita z wina gronowego, jeżeli był 
leżakowany przez okres równy lub dłuższy 
niż okres przewidziany dla wyrobu 
określonego w sekcji 5.
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Uzasadnienie

Ten przepis jest obecnie określony w ostatnim akapicie art. 1 ust. 4 lit. d) rozporządzenia 
1576/89. Celem poprawki jest zatem utrzymanie istniejącego stanu rzeczy.

Poprawka 57
Załącznik II sekcja 5 litery c) i d)

(c) Brandy lub Weinbrand nie zawiera 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Brandy lub Weinbrand nie zawiera 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego 
ani destylatu pochodzenia rolniczego.

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

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące Brandy lub Weinbrand w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na 
użycie ani alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i 
konieczne jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Lit. c) jest niepotrzebna, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 58
Załącznik II sekcja 6 litera c)

(c) Okowita z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron nie zawierają dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Okowita z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron nie zawierają dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego 
ani destylatu pochodzenia rolniczego.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity z wytłoków z winogron lub wytłoków z winogron w obecnym 
prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani 
destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie 
utrzymany.

Poprawka 59
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Załącznik II sekcja 7 litery c) i d)

(c) Okowita z wytłoków z owoców nie 
zawiera alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

(c) Okowita z wytłoków z owoców nie 
zawiera alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego ani destylatu pochodzenia 
rolniczego.

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

(d) do okowity z wytłoków z owoców nie 
dodaje się środków aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity z wytłoków z owoców w obecnym prawodawstwie nie zezwalają 
na użycie ani alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia 
rolniczego i konieczne jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji okowity z wytłoków z owoców nie pozwalają na wykorzystanie 
substancji aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we 
wniosku Komisji jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 60
Załącznik II sekcja 8 litery c) i d)

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

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

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

(d) do okowity z rodzynków oraz do raisin 
brandy nie dodaje się środków 
aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity z rodzynków i raisin brandy w obecnym prawodawstwie nie 
zezwalają na użycie ani alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu 
pochodzenia rolniczego i konieczne jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji okowity z rodzynków i raisin brandy nie pozwalają na 
wykorzystanie substancji aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania 
zaproponowana we wniosku Komisji jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.
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Poprawka 61
Załącznik II sekcja 9 litery d) i e)

(d) Okowity z owoców nie zawierają 
dodatku alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

(d) Okowity z owoców nie zawierają 
dodatku alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego ani destylatu pochodzenia 
rolniczego.

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

(e) do okowity z owoców nie dodaje się 
środków aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące okowity z owoców w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne 
jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji okowity z owoców nie pozwalają na wykorzystanie substancji 
aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji 
jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 62
Załącznik II sekcja 10 litery c) i d)

(c) Okowita z wina z jabłek lub okowita z 
wina z gruszek nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Okowita z wina z jabłek lub okowita z 
wina z gruszek nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego ani 
destylatu pochodzenia rolniczego.

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

(d) do okowity z wina z jabłek lub okowity z 
wina z gruszek nie dodaje się środków 
aromatyzujących.

Uzasadnienie

Zasady tradycyjnej produkcji okowity z wina z jabłek lub okowity z wina z gruszek nie 
pozwalają na wykorzystanie substancji aromatyzujących.

Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji jest niepotrzebna i 
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niemile widziana przez producentów.

Poprawka 63
Załącznik II sekcja 11 litery c) i d)

(c) Hefebrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Hefebrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego ani 
destylatu pochodzenia rolniczego.

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

d) do Hefebrand nie dodaje się środków 
aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące Hefebrand w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne 
jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji Hefebrand nie pozwalają na wykorzystanie substancji 
aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji 
jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 64
Załącznik II sekcja 12 litery c) i d)

(c) Bierbrand nie zawiera dodatku alkoholu
etylowego pochodzenia rolniczego.

(c) Bierbrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego ani 
destylatu pochodzenia rolniczego.

(d) Do przyrządzania Bierbrand lub eau de 
vie de bière można używać wyłącznie 
naturalnych środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 
lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG.

(d) do Bierbrand nie dodaje się środków 
aromatyzujących.

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące Bierbrand w obecnym prawodawstwie nie zezwalają na użycie ani 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, ani destylatu pochodzenia rolniczego i konieczne 
jest zagwarantowanie, że zakaz ten zostanie utrzymany.

Zasady tradycyjnej produkcji Bierbrand nie pozwalają na wykorzystanie substancji 
aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we wniosku Komisji 
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jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 65
Załącznik II podtytuł drugi

Kategoria B: Specyficzne napoje 
spirytusowe

skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej, ogólnej klasyfikacji 
napojów spirytusowych.

Poprawka 66
Załącznik II sekcja 13 litera c)

(c) Smak napojów spirytusowych (z nazwą 
owocu) wytwarzanych w drodze maceracji i 
destylacji można wzbogacić środkami i/lub 
preparatami aromatyzującymi innymi niż te 
pochodzące z użytych owoców. Do 
przyrządzania napojów spirytusowych (z 
nazwą owocu) wytwarzanych w drodze 
maceracji i destylacji można używać 
wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
Niemniej jednak napój musi posiadać 
charakterystyczny smak i barwę owoców 
użytych do jego przyrządzenia.

skreślona

Uzasadnienie

Treść ujęta w pkt. 9 lit. (d): do okowity z owoców nie dodaje się środków aromatyzujących.

Poprawka 67
Załącznik II sekcja 14 litera a)

(a) Geist (z nazwą owocu) to napój 
spirytusowy otrzymywany w drodze 
destylacji poprzedzonej maceracją 
niesfermentowanych owoców jagodowych 
takich, jak maliny, jeżyny, czarne borówki i 

(a) Geist (z nazwą owocu) to napój 
spirytusowy otrzymywany w drodze 
destylacji poprzedzonej maceracją 
niesfermentowanych owoców wymienionych 
w pkt. 13 a. (2), moreli, brzoskwiń, 
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innych, w alkoholu etylowym pochodzenia 
rolniczego.

orzechów lub warzyw w alkoholu etylowym 
pochodzenia rolniczego.

Uzasadnienie

Geist zdefiniowany jest w art. 1 ust. 4 lit. i) pkt. (3) rozporządzenia 1576/89, w którym nie 
ogranicza się składników produkcji do „owoców jagodowych”, lecz do „owoców”. Dlatego 
włączenie moreli oraz brzoskwiń byłoby zgodne z istniejącym stanem rzeczy. Zarówno„ 
Aprikosengeist” (Geist produkowany z moreli), jak i „Pfirsichgeist”(Geist produkowany z 
brzoskwiń) mają długą tradycję w Niemczech.

Geist wytwarzany z warzyw lub orzechów to produkt stosunkowo nowy. Wprowadzenie tych 
produktów do definicji napoju spirytusowego Geist stanowi praktyczne zastosowanie 
ostatniego zdania punktu uzasadnienia 2, zgodnie z którym „wskazane jest również 
uwzględnienie innowacji technologicznych, jeżeli służą one poprawie jakości”.

Poprawka 68
Załącznik II sekcja 14 litera c)

(c) Smak Geist (z nazwą owocu) można 
wzbogacić środkami i/lub preparatami 
aromatyzującymi innymi niż te pochodzące 
z użytych owoców. Do przyrządzania Geist 
(z nazwą owocu) można używać wyłącznie 
naturalnych środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 
lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG. Niemniej jednak 
napój musi posiadać charakterystyczny 
smak i barwę owoców użytych do jego 
przyrządzenia.

(c) do napoju spirytusowego Geist nie 
dodaje się środków aromatyzujących.

Uzasadnienie

Zasady tradycyjnej produkcji napoju spirytusowego Geist nie pozwalają na wykorzystanie 
substancji aromatyzujących. Dlatego możliwość takiego działania zaproponowana we 
wniosku Komisji jest niepotrzebna i niemile widziana przez producentów.

Poprawka 69
Załącznik II sekcja 16 litera c)

(c) Do przyrządzania okowity z goryczki 
można używać wyłącznie naturalnych 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz 

skreślona
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w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG.

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 70
Załącznik II sekcja 20 litera a) punkt 1

(1) uzyskiwanym wyłącznie z alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, o 
maksymalnej zawartości metanolu 
nieprzekraczającej 5 gramów w hektolitrze 
czystego alkoholu,

skreślony

Uzasadnienie

Definicja proponowana przez UE nie zezwala na dodawanie wskaźników autentyczności.
Wskaźniki takie umożliwiają identyfikację produktów jako autentyczne i odgrywają znaczącą 
rolę w walce przeciwko produktom podrabianym.

Poprawka 71
Załącznik II sekcja 20 litera a) punkt 2

(2) którego smak nadawany jest wyłącznie 
poprzez redestylację alkoholu etylowego, 
przy obecności wszystkich używanych 
materiałów roślinnych, w tradycyjnej 
aparaturze do ginu,

(2) którego smak nadawany jest wyłącznie 
poprzez redestylację alkoholu etylowego, 
przy obecności wszystkich używanych 
materiałów roślinnych, w tradycyjnej 
aparaturze do ginu; destylat oraz wszelkie 
inne dodawane alkohole muszą być 
uzyskiwane wyłącznie z alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, zgodnie z 
charakterystyką określoną w załączniku I, 
przy czym maksymalna zawartość metanolu 
nie może przekraczać 5g na hektolitr 
alkoholu 100% obj.,

Uzasadnienie

Definicja proponowana przez UE nie zezwala na dodawanie wskaźników autentyczności.
Wskaźniki takie umożliwiają identyfikację produktów jako autentyczne i mogą odgrywać 
znaczącą rolę w walce przeciwko produktom podrabianym.
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Poprawka 72
Załącznik II sekcja 20 litera a) punkt 4

(4) w którym alkohol etylowy dodany w 
późniejszym etapie może pochodzić 
wyłącznie z tego samego surowca,

skreślony

Uzasadnienie

Definicja proponowana przez UE nie zezwala na dodawanie wskaźników autentyczności.
Wskaźniki takie umożliwiają identyfikację produktów jako autentyczne i odgrywają znaczącą 
rolę w walce przeciwko produktom podrabianym.

Poprawka 73
Załącznik II sekcja 20 litera a) punkt 5

(5) który nie zawiera żadnych substancji 
słodzących ani środków barwiących,

(5) który dla celów potwierdzenia 
autentyczności marki może zawierać do 0,1 
grama cukrów w litrze,

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, dodająca przepis pozwalający na zachowanie wskaźników 
potwierdzających autentyczność, jest niezbędna, aby zapobiegać oszustwom i podrabianiu 
produktów.

Poprawka 74
Załącznik II sekcja 20 litera a) punkt 6

(6) który nie zawiera żadnych innych 
dodanych składników poza wodą.

(6) który nie zawiera żadnych innych 
dodanych składników poza wodą i 
barwnikami.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka, dodająca przepis pozwalający na zachowanie wskaźników 
potwierdzających autentyczność, jest niezbędna, aby zapobiegać oszustwom i podrabianiu 
produktów.

Poprawka 75
Załącznik II sekcja 23 litera c)
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(c) Do przyrządzania napojów 
spirytusowych anyżowych można używać 
wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 76
Załącznik II sekcja 24

(a) Pastis to napój spirytusowy 
aromatyzowany anyżem zawierający 
również naturalne ekstrakty korzenia 
lukrecji (Glycyrrhiza glabra), które 
implikują obecność barwników znanych 
jako „chalkony” oraz kwasu lukrecjowego, 
którego minimalny i maksymalny poziom 
musi wynosić odpowiednio 0,05 i 0,5 grama 
w litrze.

(a) Pastis to napój spirytusowy 
aromatyzowany anyżem zawierający 
również naturalne ekstrakty korzenia 
lukrecji (gatunki z rodzaju Glycyrrhiza),
które implikują obecność barwników 
znanych jako „chalkony” oraz kwasu 
lukrecjowego, którego minimalny i 
maksymalny poziom musi wynosić 
odpowiednio 0,05 i 0,5 grama w litrze.

(b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
pastis wynosi 40%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
pastis wynosi 40%.

(c) Do przyrządzania pastis można używać 
wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
(d) Pastis zawiera mniej niż 100 gramów 
cukru w litrze, a jego minimalny i 
maksymalny poziom anetolu wynosi 
odpowiednio 1,5 i 2 gramy w litrze.

(c) Pastis zawiera mniej niż 100 gramów 
cukru w litrze, a jego minimalny i 
maksymalny poziom anetolu wynosi 
odpowiednio 1,5 i 2 gramy w litrze.

Uzasadnienie

Glycyrrhiza glabra rośnie w regionach śródziemnomorskich na bardzo ograniczonym 
obszarze. Dlatego w przypadku, gdy dostęp do tej rośliny jest utrudniony ze względów 
atmosferycznych lub geopolitycznych, pastis nie mógłby być produkowany. Rozrzerzenie 
definicji o naturalne ekstrakty z innych gatunków z rodzaju Glycyrrhiza pozwoliłoby uniknąć 
tego problemu.
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Przepis umieszczony w lit. c) jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie 
środków aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to 
zakazane w konkretnych definicjach.

Poprawka 77
Załącznik II sekcja 25 litera c)

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

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 78
Załącznik II sekcja 26 litera c)

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

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 79
Załącznik II sekcja 29

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

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

(1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami, z surowców pochodzenia 

(1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami, z
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rolniczego,

(i) ziemniaków, zbóż i/lub melas, lub

(ii) owoców,

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

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

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

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

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

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

(b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
wódce wynosi 37,5%.

(b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
wódce wynosi 37,5%.

(c) Dodawać można jedynie naturalne środki 
aromatyzujące występujące w destylacie 
otrzymanym ze sfermentowanych 
surowców. Ponadto, poza aromatem 
dominującym, wyrobowi można nadawać 
specjalne właściwości organoleptyczne.

(c) Dodawać można jedynie naturalne środki 
aromatyzujące występujące w destylacie 
otrzymanym ze sfermentowanych 
surowców. Ponadto, poza aromatem 
dominującym, wyrobowi można nadawać 
specjalne właściwości organoleptyczne.

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

(d) Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie wódki produkowanej z owoców
należy umieścić, w tym samym polu 
widzenia co nazwa handlowa, 
sformułowanie „destylowana z...” z nazwą 
owocu lub owoców zastosowanych do 
wytworzenia alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego. Rozmiar czcionki 
nie może być większy niż połowa i nie może 
być mniejszy niż jedna trzecia rozmiaru 
czcionki występującej w nazwie handlowej.
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Uzasadnienie

Poprawka ma na celu rozstrzygnięcie problematycznej kwestii surowców, z jakich można 
produkować wódkę. Z jednej strony oznacza ona poszanowanie poglądu, zgodnie z którym 
wnioski nie powinny eliminować legalnych wódek z rynku. Z drugiej strony poprawka stanowi 
reakcję na zaniepokojenie wyrażane przez zainteresowane strony - szczególnie ze 
skandynawskich państw członkowskich.

Niniejsza poprawka wprowadza rozróżnienie między wódką produkowaną ze zbóż, 
ziemniaków i melas (które obejmują zarówno melasę z buraków, jak i z trzciny - tą pierwszą 
ze względu na fakt, że większa ilość wódki produkowana jest w UE z buraka cukrowego niż na 
przykład z ziemniaków, a drugą z uwagi na fakt, że włączenie melasy z buraków i wyłączenie 
melasy z trzciny spotkałoby się z zarzutami w ramach WTO) oraz wódką produkowaną z 
owoców. Wniosek usuwa wymóg określenia surowców na etykiecie wódki produkowanej ze 
zbóż, ziemniaków lub melas, uwzględniając tym samym uwagę producentów, że konsumenci 
nie uważają tej informacji za istotną przy zakupie wódki. Definicja wódki destylowanej z 
owoców, w tym winogron, jest we wszystkich aspektach identyczna z definicją innych 
rodzajów wódki, co zapewnia jednolitą jakość. Jednak w przypadku tych mniej powszechnych 
wódek definicja utrzymuje wymóg określenia surowców na etykiecie za pomocą 
sformułowania: „Wódka - destylowana z ...”

Poprawka 80
Załącznik II sekcja 36 litera c)

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

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 81
Załącznik II sekcja 40 litera a)

(a) Nocino to likier o smaku nadawanym 
głównie w drodze maceracji i/lub destylacji 
całych zielonych jąder orzecha włoskiego
(Jugians regia L.), o minimalnej zawartości 
cukru równej 100 gramów w litrze cukru 

(a) Nocino to likier o smaku nadawanym 
głównie w drodze maceracji i/lub destylacji 
całych zielonych orzechów włoskich
(Juglans regia L.), o minimalnej zawartości 
cukru równej 100 gramów w litrze cukru 
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inwertowanego. inwertowanego.

Uzasadnienie

Słowo „jąder” powinno zostać skreślone. Jego obecność w rozporządzeniu 1576/89 jest 
błędem, ponieważ Nocino produkuje się z całych zielonych orzechów włoskich.

Jugians regia L. należy zastąpić przez Juglans regia L. Jest to błąd w pisowni.

Poprawka 82
Załącznik II sekcja 41 litera c)

(c) Do przyrządzania likieru jajecznego lub 
advocaata / avocata / Adwokata można 
używać wyłącznie środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 ust. 2 
lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG.

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 83
Załącznik II sekcja 42 litera c)

(c) Do przyrządzania likieru z dodatkiem 
jajka można używać wyłącznie środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 84
Załącznik II sekcja 44 litera c)
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(c) Do przyrządzania Berenburg lub 
Beerenburg można używać wyłącznie 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz 
w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG.

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 85
Załącznik II sekcja 45 litera c)

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

skreślona

Uzasadnienie

Przepis ten jest niepotrzebny, ponieważ art. 3 (nowy) pozwala na dodawanie środków 
aromatyzujących do napojów spirytusowych za wyjątkiem przypadków, gdzie jest to zakazane 
w konkretnych definicjach.

Poprawka 86
Załącznik II podtytuł trzeci

Kategoria C: Pozostałe napoje spirytusowe skreślony

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej, ogólnej klasyfikacji 
napojów spirytusowych.

Poprawka 87
Załącznik II Kategoria C punkt 1

1. Do opisu, prezentacji i etykietowania 
wszystkich napojów spirytusowych, które 
odpowiadają definicji podanej w art. 1, lecz 

skreślony
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nie kwalifikują się do objęcia kategorią A 
lub B używa się nazwy handlowej „napój 
spirytusowy”.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi konsekwencję skreślenia trójdzielnej, ogólnej klasyfikacji 
napojów spirytusowych.

Poprawka 88
Załącznik II Kategoria C punkt 2

2.Rum-Verschnitt wytwarzany jest w 
Niemczech i uzyskuje się go przez 
zmieszanie rumu z alkoholem, przy czym co 
najmniej 5% zawartości alkoholu w wyrobie 
gotowym musi pochodzić z rumu. W 
zakresie dotyczącym etykietowania i 
prezentacji wyrobu Rum-Verschnitt, w 
przypadku jego opisu, prezentacji lub 
etykietowania, wyraz Verschnitt musi być 
napisany czcionką tego samego rodzaju, 
rozmiaru i koloru, oraz w tym samym 
wierszu co wyraz „Rum”, a w przypadku 
butelek musi być zamieszczony na etykiecie 
frontowej. W przypadku sprzedaży danego 
wyrobu poza rynkiem niemieckim, na 
etykiecie musi zostać podany jego skład 
alkoholu.

46. Rum-Verschnitt wytwarzany jest w 
Niemczech i uzyskuje się go przez 
zmieszanie rumu z alkoholem, przy czym co 
najmniej 5% zawartości alkoholu w wyrobie 
gotowym musi pochodzić z rumu. W 
zakresie dotyczącym etykietowania i 
prezentacji wyrobu Rum-Verschnitt, w 
przypadku jego opisu, prezentacji lub 
etykietowania, wyraz Verschnitt musi być 
napisany czcionką tego samego rodzaju, 
rozmiaru i koloru, oraz w tym samym 
wierszu co wyraz „Rum”, a w przypadku 
butelek musi być zamieszczony na etykiecie 
frontowej. W przypadku sprzedaży danego 
wyrobu poza rynkiem niemieckim, na 
etykiecie musi zostać podany jego skład 
alkoholu.

Poprawka 89
Załącznik II Kategoria C punkt 3

3. Slivovice wytwarzana jest w Republice 
Czeskiej i otrzymuje się ją przez dodanie do 
destylatu śliwek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego w maksymalnej 
proporcji 30% obj., przy czym proces ten 
jest przeprowadzany przed destylacją 
końcową. Wyrób ten musi być określony 
jako „napój spirytusowy”, również można 
stosować nazwę Slivovice, zamieszczoną w 
tym samym polu widzenia na etykiecie 
frontowej. W przypadku wprowadzania 
danej omawianej czeskiej Slivovicy do 

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

obrotu we Wspólnocie, na etykiecie 
frontowej musi zostać podany skład 
alkoholu. Przepis ten stosuje się nie 
naruszając używania nazwy Slivovice dla 
napojów spirytusowych okowit owocowych 
wymienionych w sekcji 9.

Poprawka 90
Załącznik III Kategoria A sekcja 2 kolumna 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español

(Nazwy te można uzupełnić oznaczeniami 
„malt” lub „grain”)

(Nazwy te można uzupełnić oznaczeniami 
„malt” lub „grain”)

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

(Nazwy te można uzupełnić oznaczeniami 
„Pot Still” lub „malt” albo „grain”)

(Nazwy te można uzupełnić oznaczeniami 
„Pot Still” lub „malt” albo „grain”)

Scotch Whisky / Scotch
Uisge Beatha Albannach / Scotch Whisky

Uzasadnienie

Włączenie celtyckiego terminu określającego Scotch Whisky odzwierciedla fakt, że wiele firm 
wykorzystuje język celtycki na swoich etykietach. Ma to również na celu uwzględnienie 
niedawnych politycznych i prawnych zmian, jakie miały miejsce w Szkocji, gdzie język celtycki 
uznano za język urzędowy.
Kolejny aspekt niniejszej poprawki jest powtórzeniem pierwotnej poprawki sprawozdawcy 
komisji opiniodawczej do załącznika III pkt 2. Jak wcześniej zauważył sprawozdawca komisji 
opiniodawczej, pomimo iż wniosek Komisji odzwierciedla obowiązujące postanowienia 
zawarte w rozporządzeniu 1576/89, Scotch Whisky Association uważa włączenie oznaczeń 
„malt” i „grain” w połączeniu z oznaczeniem geograficznym „Scotch Whisky / Scotch”, 
wymienionym w załączniku III, za zbędne i potencjalnie mylące. Chociaż określenia te są 
powszechnie używane w odniesieniu do whisky posiadającej oznaczenie geograficzne, nie są 
one jedynymi dozwolonymi określeniami dodatkowymi.

Komentarze sprawozdawcy komisji opiniodawczej dotyczące art. 7 ust. 5 zawierają 
propozycję przywrócenia w art. 7 ust. 5 nowego rozporządzenia postanowienia, zgodnie z 
którym oznaczenia geograficzne można uzupełnić dodatkowymi danymi szczegółowymi, 
podlegającymi rozporządzeniu odpowiedniego organu danego państwa członkowskiego.
(Uwaga: art. 5 ust.2 rozporządzenia 1576/89)
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Ponadto propozycje sprawozdawcy komisji opiniodawczej dotyczące art. 15 ust. 1 i 2 
przewidują jasne określenie tego, że odpowiednie organy państw członkowskich będą 
odpowiedzialne za wnioski i uzupełniającą je dokumentację techniczną, wymagane do 
rejestracji oznaczeń geograficznych.

Biorąc pod uwagę krajowe środki kontroli, wydawałoby się właściwsze, by decyzje dotyczące 
wszelkich dozwolonych określeń dodatkowych dla whisky wymienionych jako oznaczenia 
geograficzne w załączniku III były podejmowane przez właściwy organ danego państwa.

Poprawka 91
Załącznik III Kategoria A sekcja 3 oznaczenie geograficzne przypis (nowy)

Dodanie następującego przypisu po słowie 
„Kornbrand”:
„Minimalna zawartość alkoholu dla Korn 
wynosi 32% obj.”

Uzasadnienie

Korn jest obecnie definiowany jako okowita zbożowa (art. 1 ust. 4 lit. c) rozporządzenia 
1576/89. Napój ten produkowany jest bez żadnych dodatków w Niemczech oraz regionach, w 
których językiem urzędowym jest niemiecki
- albo wyłącznie w drodze destylacji sfermentowanego zacieru całych ziaren pszenicy, 

jęczmienia, owsa, żyta lub gryki wraz z ich wszystkimi składnikami,
- lub w drodze redestylacji destylatu uzyskanego zgodnie z pierwszym punktorem.
Art. 3 rozporządzenia wymaga minimalnej zawartości alkoholu dla Korn wynoszącej 32% 
obj., podczas gdy dla okowit zbożowych wartość ta wynosi 35% obj.

Fakt, że Korn podlega obecnie ochronie jako oznaczenie geograficzne umieszczone w 
załączniku 3, punkt 3, stosowane w Niemczech i Austrii, prowadzi do sytuacji, w której 
minimalna zawartość alkoholu podlegałaby rygorom przepisów stosowanych do okowit 
zbożowych (35% obj.). Dlatego proponowana zmiana zmierza do utrzymania status quo.

Poprawka 92
Załącznik III kategoria A sekcja 6 Oznaczenie geograficzne + pochodzenie (nowe)

Oznaczenie geograficzne Pochodzenie
geograficzne

Oznaczenie geograficzne Pochodzenie
geograficzne

Τσικουδιά/Tsikoudia Grecja
Τσίπουρο/Tsipouro Grecja

Poprawka 93
Załącznik III kategoria B sekcja 23 Oznaczenie geograficzne (nowe)
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Oznaczenie geograficzne Oznaczenie geograficzne

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo z Mitilene
Ούζο πλωμαρίου/Ouzo z Plomari

Poprawka 94
Załącznik III kategoria B sekcja 31 Oznaczenie geograficzne + pochodzenie (nowe)

Oznaczenie geograficzne Pochodzenie
geograficzne

Oznaczenie geograficzne Pochodzenie
geograficzne

Κίτρο Grecja
Νάξου/Kitro z Nanos
Μαστίχα Χίου
/Mastyks z Chios
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας
/ Kumkwat z Korfu
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