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Θέμα: Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκ
ού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρ
ουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών(COM(2005)0125 –
C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με επιστολή του στις 4 Οκτωβρίου 2006, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξ
ης της Υπαίθρου ζήτησε από  την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει εάν η νομική βάσ
η για την ως άνω πρόταση της Επιτροπής ήταν ισχυρή και προσήκουσα. Επεσήμανε ότι η επι
τροπή του είχε εγκρίνει μια τροπολογία που μετάβαλε τη νομική βάση για το σχέδιο κανονισ
μού προσθέτοντας στην παρούσα νομική βάση δηλαδή το άρθρο 95 και το άρθρο 37 της Συν
θήκης ΕΚ. 

Η επιτροπή εξέτασε το παραπάνω ερώτημα σύμφωνα με το άρθρο 35(3) κατά τη συνεδρίασή
της στις11 Δεκεμβρίου 2006.

Σχετικές διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ

Άρθρο 95
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα συνθήκη, εφαρ
μόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 14. Το Συ
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μβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομο
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμ
ενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς .

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύ
θερη κυκλοφορία των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τω
ν μισθωτών.

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την υγ
εία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, 
λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελί
ξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του
ς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη αυτού του
στόχου.

4. Όταν, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουν ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μ
έλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικ
ές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 30 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβ
άλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατή
ρησής τους.

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου
ή της Επιτροπής θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπισ
η εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία
του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περί
πτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά την θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοπο
ιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τ
ους.

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελού
ν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ τω
ν κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, περί των οπ
οίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγε
ία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η
περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο.

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να διατηρήσει ή
να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετά
ζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου.

8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα σ
τον οποίο έχουν ήδη ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσ
ως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.
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9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 226 και 227, η Επιτροπή ή κάθε κράτος
μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα
άλλο κράτος μέλος ασκεί καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσει
ς, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερου
ς από τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, προσωρινά μέτρα υποκ
είμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου

Άρθρο 37
1. Για τη χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή συ
γκαλεί συνδιάσκεψη των κρατών μελών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, 
για να προβεί σε σύγκριση της γεωργικής πολιτικής τους, ιδιαίτερα δια της απογραφής των π
αραγωγικών δυνατοτήτων και αναγκών τους.

2. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της συνδιασκέψεως που προβλέπει η παράγ
ραφος 1, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και εντός δύο
ετών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρ
φωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντι
καταστάσεως των εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργανώσεως του άρθ
ρου 34 παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά προβλέπονται στο
ν παρόντα τίτλο.

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση των γεωργικώ
ν θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο.

Προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμ
βούλιο πέραν των συστάσεων που δύναται να διατυπώσει, εκδίδει κανονισμούς ή οδηγίες, ή
λαμβάνει αποφάσεις, με ειδική πλειοψηφία.

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη
ν προηγουμένη παράγραφο, δύναται να αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς με τη
ν κοινή οργάνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34:

α) αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη μέλη, που αντιτίθενται στο μέτρο αυτό και
που διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ισοδύναμες
εγγυήσεις για την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγώ
ν, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό των δυνατών προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδι
κεύσεων· και

β) αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας όρο
υς ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.

4. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, πριν να υπάρξει ακόμη κοι
νή οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες χ
ρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρ
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ες, είναι δυνατό να εισάγονται από το εξωτερικό της Κοινότητας

Περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Η Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα πρόταση προκειμένου να ενημερωθεί η κοινοτική νομοθε
σία για τα αλκοολούχα ποτά. Τα κύρια μελήματα που υπαγόρευσαν την κατάρτιση του παρόν
τος σχεδίου κανονισμού είναι τα εξής:

βελτίωση της δυνατότητας εφαρμογής, της ευχέρειας κατανόησης, καθώς και της σα–
φήνειας του κανονισμού με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα αλκοο
λούχα ποτά·

συνδυασμός σε έναν κανονισμό των δύο κανονισμών που διέπουν τα αλκοολούχα π–
οτά·

καθιέρωση σαφώς καθορισμένης πολιτικής για τα αλκοολούχα ποτά, με βάση τρεις–
κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες εδράζονται στους ισχύοντες ορισμούς προϊόντων·

καθιέρωση ευελιξίας με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας τροποποίησης των παραρτ–
ημάτων από την εφαρμοζόμενη σήμερα διαδικασία συναπόφασης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην Επιτροπή, την οποία θα επικουρεί η διαχειρ
ιστική επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά·

προσαρμογή των κανονισμών στις νέες τεχνικές απαιτήσεις·–

προσαρμογή των κανονισμών στις απαιτήσεις του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της–
συμφωνίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου
(TRIP)·

καθορισμός κριτηρίων για την αναγνώριση νέων γεωγραφικών ενδείξεων.–

Ο κανονισμός για τα αλκοολούχα ποτά αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και τρία
παραρτήματα:

Στο κεφάλαιο I "Ορισμός των αλκοολούχων ποτών", διατυπώνονται οι γενικές αρχέ
ς ορισμού και ταξινόμησης των αλκοολούχων ποτών.

Καθορίζονται τρεις κατηγορίες αλκοολούχων ποτών:

«αποστάγματα»: κλειστή ομάδα αλκοολούχων ποτών, στην οποία ανήκουν μό–
νον οι καθαρότερες μορφές αυτών των προϊόντων, που δεν περιέχουν αιθυλικ
ή αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και στα οποία είναι αποδεκτή μόνον η χρήσ
η φυσικών αρτυμάτων, π.χ. ρούμι, ουίσκι, μπράντι ...

«ειδικά αλκοολούχα ποτά»: ιδιαίτερη ομάδα αλκοολούχων ποτών, που επιτρέπ–
εται να περιέχουν αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και αρτύματα όμο
ια με τα φυσικά, αλλά μόνο σε σαφώς καθορισμένη και περιορισμένη μορφή, 
π.χ. τζιν, βότκα, λικέρ …

«άλλα αλκοολούχα ποτά»: ανοικτή ομάδα προϊόντων, που επιτρέπεται να περι–
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έχουν αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, καθώς και αρτυματικές, γλυκ
αντικές και άλλες ύλες.

Το κεφάλαιο II πραγματεύεται τις λεπτομέρειες της περιγραφής, της παρουσίασης κ
αι της επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών.

Με τον κανονισμό θεσπίζεται συνεκτικό σύστημα με βάση τις παραδόσεις και τις κα
θοριζόμενες κατηγορίες. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην επακριβή ενημέρωση τω
ν καταναλωτών, όσον αφορά τον χαρακτήρα των προϊόντων και επιβάλλει στους πα
ραγωγούς την υποχρέωση να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να απ
οτρέπεται η παραπλάνηση των καταναλωτών.

Στο κεφάλαιο III καθορίζονται οι κανόνες για τις γεωγραφικές ενδείξεις με βάση τις
διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που επί του παρόντος παρατίθενται στο παράρτημα II του
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1576/89 μεταφέρονται στο παρόν σχέδιο κανονισμού, το ί
διο και οι γεωγραφικές ενδείξεις που σήμερα καλύπτονται από το κυρίως κείμενο το
υ κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1576/89, όπως οι Grappa, Korn, Pacharan, Oύζο …. Ωστ
όσο, για να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκώ
ν Κοινοτήτων, ο κανονισμός προβλέπει τη δημοσίευση τεχνικών φακέλων για τις εν
δείξεις αυτές εντός επτά ετών από την έναρξη της ισχύος του.

Τα κριτήρια που καθορίζονται στη συμφωνία TRIP αντικατοπτρίζονται στον νέο κα
νονισμό και θα αποτελέσουν τη βάση για την καταχώριση νέων γεωγραφικών ενδείξ
εων στο παράρτημα III του κανονισμού.

Το κεφάλαιο III, επιπλέον, παραπέμπει στο παράρτημα III, στο οποίο απαριθμούντα
ι οι αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις.

Το κεφάλαιο IV ολοκληρώνει με γενικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις.

Το παράρτημα I περιλαμβάνει τους τεχνικούς ορισμούς που αφορούν την παραγωγή
αλκοολούχων ποτών.

Το παράρτημα II περιλαμβάνει τα επιμέρους αλκοολούχα ποτά, που κατατάσσονται
στις προβλεπόμενες από τον κανονισμό κατηγορίες. Στο εν λόγω παράρτημα παρατί
θενται με συνέπεια και σύστημα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Στο παράρτημα III παρατίθενται οι γεωγραφικές ενδείξεις, όπως προαναφέρθηκε.

Το πρόβλημα

Η επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου αναφέρει ό
τι ενεκρίθη στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής μια τροπολογία μου μεταβάλει τη νομική βάση
εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνει το άρθρο 37 της Συνθήκης. Τούτο αντικατοπτρίζει τη σημα
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2 Υπόθεση C-155/91 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1993] ECR I-939, παρ. 7 
3 Κοινές υποθέσεις C-164/97 & C-165/97 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] ECR I-1139, παρ.
14.

σία των αλκοολούχων ποτών ως γεωργικού προϊόντος και το γεγονός ότι ο προηγούμενος σχ
ετικός κανονισμός βασιζόταν στα άρθρα 43 και 100 της Συνθήκης.

Εκτίμηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστήριζε ανέκαθεν ότι στο πλαίσιο της οργάνωσης των εξουσι
ών της Κοινότητας η επιλογή της νομικής βάσης για ένα μέτρο πρέπει να στηρίζεται σε αντικ
ειμενικούς παράγοντες υποκείμενους σε νομική αναθεώρηση. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβ
άνουν ιδιαίτερα το στόχο και το περιεχόμενο του μέτρου2.

Είναι προφανές από τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού ότι ο τελευταίος  έχει ως κύριο  
στόχο τη διευκρίνιση των κανόνων σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση κ
αι την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών για τη βελτίωση της δυνατότητας εφαρμογής, τη
ς ευχέρειας κατανόησης, καθώς και της σαφήνειας της ισχύουσας νομοθεσίας και τη θέσπιση
μιας τεκμηριωμένης πολιτικής για τα ποτά αυτά.

Είναι ωστόσο σαφές ότι η νομοθεσία αυτή επηρεάζει επίσης τη γεωργία δεδομένου ότι ο προ
τεινόμενος κανονισμός θεσπίζει ότι η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται για την παραγω
γή αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

Πρέπει επομένως να προσδιορισθεί εάν το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί ως πρόσθετη νομική βάση. Είναι ιδίως αναγκαίο να εξετασθεί εάν το προτεινόμενο μέτρ
ο σχετίζεται κυρίως με έναν τομέα δράσης με ευκαιριακές απλώς συνέπειες σε άλλες πολιτικ
ές ή εάν όλες οι πτυχές του μέτρου είναι εξίσου ουσιώδεις. Στην πρώτη περίπτωση, θα έπρεπ
ε να χρησιμοποιηθεί μια μόνο νομική βάση ενώ στην άλλη, το θεσμικό όργανο θα έπρεπε να
εγκρίνει την πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις επί των οποίων βασίζεται η αρμοδιότητά του. Σ
ε κάθε περίπτωση, εκεί όπου οι διαδικασίες οι οποίες πηγάζουν από τις σχετικές διατάξεις είν
αι ασυμβίβαστες, η διπλή νομική βάση είναι αδύνατη και πρέπει να επιλεγεί μια εξ αυτών3.  

Στην παρούσα περίπτωση, οι διαδικασίες έγκρισης μιας πράξης που προκύπτουν από τα άρθρ
α 37 και 95 της Συνθήκης ΕΚ δεν είναι ασυμβίβαστες καθόσον προβλέπουν ότι το Συμβούλι
ο μπορεί να ενεργήσει με ειδική πλειοψηφία. Το άρθρο 37 ωστόσο, προβλέπει διαδικασία δια
βούλευσης ενώ το άρθρο 95 συναπόφασης. Το γεγονός ότι η προηγούμενη νομοθεσία βασιζ
όταν σε έναν παρόμοιο συνδυασμό άρθρων της Συνθήκης δεν συνιστά δεσμευτικό προηγούμ
ενο, ιδίως τη απουσία κάποιας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί της συνδυασμέν
ης αυτής νομικής βάσης.

Στο πλαίσιο αυτό ωστόσο, το άρθρο 37 δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως νομική βάση για την π
ροτεινόμενη πράξη και τούτο για τους ακόλουθους λόγους. 

Κατ' αρχήν, οι διατάξεις του άρθρου 37 αφορούν αποκλειστικά τα προϊόντα του Παραρτήματ
ος Ι της Συνθήκης ΕΚ, γεγονός που αποκλείει τα "μπράντι, λικέρ και άλλα αλκοολούχα ποτ
ά" που είναι και το κύριο θέμα της παρούσας πρότασης.
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5 Έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία οι βουλευτές: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Rainer Wieland (αντιπρόεδρος), 
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas
Sakalas, Gabriele Stauner και Jaroslav Zvěřina..

Κατά δεύτερο λόγο, αν και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση κανονισμού είναι δ
υνατόν να έχουν θετικό αποτέλεσμα στην παραγωγή και την εμπορία αιθυλικής αλκοόλης, φ
αίνεται ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι δευτερεύουσας σημασίας και ευκαιριακό σε σχέση με τ
ον πρωταρχικό στόχο που είναι η βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα αλκοολούχα πο
τά προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Τέλος, το γεγονός ότι ο κανονισμός ΕΟΚ/1576/89 βασίζεται στα άρθρα 95 και 37 της Συνθή
κης ΕΚ, δεν επηρεάζει την επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για την παρούσα πρότα
ση κανονισμού. Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ορθή νομική βά
ση μιας πράξης πρέπει να επιλέγεται βάσει του περιεχομένου και του στόχου του σχετικού μέ
τρου και όχι με βάση τους στόχους που επετεύχθησαν από προηγούμενες πράξεις με το ίδιο
αντικείμενο4.

Συμπεράσματα

Πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα έπρεπε να βασί
ζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη
χρησιμοποίηση του άρθρου 37 της Συνθήκης ως πρόσθετης νομικής βάσης

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Δεκεμβρίου 2006 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε
ως εκ τούτου ομόφωνα5, να σας συστήσει να βασίζεται η πρόταση κανονισμού αποκλειστικά
στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani


