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Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 102

Отхвърля предложението на Комисията.

Or. sv

Justification

Spirit drinks originate in specific areas, where traditional methods are adhered to, whereas in 
regions to which the drinks spread later, they are manufactured differently. Such products are 
then not usually allowed in the EU. On the other hand, however, when a product called vodka 
has appeared on the market, despite having been manufactured as a rum or grappa, it is on 
the basis of reasoning that vodka has no tradition or origin. It would be better to minimise EU 
rules in respect of all spirit drinks and instead require all raw materials and processes used 
to be indicated on the label. That would also enable restrictions on imports of whisky from 
India, for example, to be abolished.
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Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 103
Параграф 1 а (нов)

1a. Призовава Комисията да представи ново предложение, което разглежда 
еднакво всички видове спиртни напитки;

Justification

Spirit drinks originate in specific areas, where traditional methods are adhered to, whereas in 
regions to which the drinks spread later, they are manufactured differently. Such products are 
then not usually allowed in the EU. On the other hand, however, when a product called vodka 
has appeared on the market, despite having been manufactured as a rum or grappa, it is on 
the basis of reasoning that vodka has no tradition or origin. It would be better to minimise EU 
rules in respect of all spirit drinks and instead require all raw materials and processes used 
to be indicated on the label. That would also enable restrictions on imports of whisky from 
India, for example, to be abolished.

Or. sv

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Изменение 104
Позоваване 1

- Having regard to the Treaty establishing 
the European Community, and in particular 
Article 95 thereof,

- като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-специално 
Членове 95 и 37 от него,

Or. it

Justification

To emphasise the importance of agriculture in this Regulation.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 105
Позоваване 1

Having regard to the Treaty establishing the 
European Community, and in particular 
Article 95 thereof,

като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-специално 
Членове 37 и 95 от него,

Or. pl
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Justification

Article 37 has been included in the legal basis in keeping with the regulation's objectives. As 
is acknowledged in Recital 5 of the Commission proposal, the spirits and agricultural sectors 
are inextricably linked.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 106
Съображение 1

(1) Council Regulation (EEC) No 1576/89 
of 29 May 1989 laying down general rules
on the definition, description and 
presentation of spirit drinks and Commission 
Regulation (EEC) No 1014/90 of 
24 April 1990 laying down detailed 
implementing rules on the definition, 
description and presentation of spirit drinks 
have proved successful in regulating the 
spirit drinks sector. However, in the light of 
recent experience it is necessary to clarify 
the rules applicable to the definition, 
description, presentation and protection of 
certain spirit drinks. Regulation (EEC) 
No 1576/89 should therefore be repealed and 
replaced by a new Regulation.

(1) Регламент на Съвета (ЕИО) № 1576/89 
от 26 май 1989 г. относно установяване 
на общи правила за определянето, 
описанието и представянето на спиртните 
напитки и Регламент на Комисията (ЕИО) 
№ 1014/90 от 24 април 1990 г., за 
установяване на подробни правила за 
прилагане относно определянето, 
описанието и представянето на спиртните 
напитки, се оказаха успешни при 
регулирането на сектора на спиртните 
напитки. Въпреки това, предвид 
скорошния опит, е необходимо да се 
изяснят правилата, приложими за 
определянето, описанието, 
представянето, етикетирането и 
защитата на определени спиртни 
напитки. Следователно Регламент (ЕИО) 
№ 1576/89 трябва да се отмени и да се 
замени с нов регламент.

Or. en

Justification

The amendment ensures that labelling is also covered by these regulations.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 107
Съображение 2

(2) The spirit drinks sector is important both 
for consumers and producers in the 

(2) Секторът на спиртните напитки е 
важен както за потребителите, така и за 
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Community. The measures applicable to that 
sector should contribute to the attainment of 
a high level of consumer protection, the 
prevention of deceptive practices, market 
transparency and fair competition. By doing 
so, the measures will safeguard the 
reputation which Community spirit drinks 
have achieved in the Community and on the 
world market by continuing to take into 
account the traditional practices used in the 
production of spirit drinks as well as 
increased demand for consumer protection 
and information. Technological innovation 
should also be taken into account where 
such innovation serves to improve quality.

производителите в Общността. 
Приложимите за този сектор мерки 
следва да допринасят за постигане на 
висока степен на защита на 
потребителите, предотвратяване на 
измамни практики, прозрачност на пазара 
и честна конкуренция. По този начин 
мерките ще запазят репутацията, която 
спиртните напитки на Общността са си 
завоювали на пазара на Общността и на 
световния пазар, като продължават да се 
отчитат традиционните практики, 
използвани в производството на спиртни 
напитки, както и увеличаващата се 
необходимост от защита и информация за 
потребителя. Технологичните иновации 
следва също да бъдат отчетени в
определенията на Приложение II, 
когато тези иновации служат за 
подобряване на качеството, без да се 
засяга традиционният характер на
въпросните спиртни напитки.

Or. en

Justification

The amendment clarifies that technical innovation should be taken into account where 
appropriate via changes to the Annex II definitions, but that these changes should not 
undermine traditional methods of production. This amendment achieves the right balance 
between the two objectives. 

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 108
Съображение 3

3) To obtain an increased systematic 
approach to the legislation governing spirit 
drinks, such drinks should be classified in 
three categories according to well-defined 
criteria of production and labelling.

заличава се

Or. it
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Justification

The Regulation is based on the principle of guaranteeing high quality for all spirit drinks. The 
proposed classification suggests that Category I is 'the purest form of product' and that the 
two other categories are of a lesser quality. It should therefore be rejected.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh

Изменение 109
Съображение 3 а (ново)

3а) Хроничната консумация на алкохол 
може да причини умствени и 
физически разстройства (на черния 
дроб, сърдечносъдовата система) 
както и да причини увреждания на 
плода при бременност. Прекомерната 
консумация на алкохол се свързва със 
социална дезинтеграция, насилие и 
фатални пътнотранспортни 
произшествия. Алкохолизмът е една 
от най-скъпо струващите 
зависимости. Консумацията на 
алкохол нараства в повечето държави-
членки на ЕС. Тревога буди 
нарастващата употреба на алкохол 
сред младите хора. Понастоящем 
държавите-членки имат възможност 
да въведат задължителни здравни 
предупреждения за алкохолни напитки. 
Държавите-членки трябва да бъдат 
насърчавани да извършват това, и по-
конкретно да предупреждават за 
опасностите свързани с консумация на 
алкохол по време на бременност. 
Комисията следва да обмисли дали е 
необходима хармонизация на здравните 
предупрежденията.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 110
Съображение 5

(5) In particular, the ethyl alcohol used for 
the production of spirit drinks should be 
solely of agricultural origin, so as to meet 

(5) По-специално, трябва да се 
подчертае, че етиловият алкохол, 
използван за производство на спиртни 
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consumer expectations and conform to 
traditional practices. This will also ensure an 
outlet for basic agricultural products.

напитки, следва да продължава да бъде
единствено от земеделски произход, за да 
се задоволят очакванията на 
потребителите и да се спазят 
традиционните практики. Това също така 
гарантира пазар за основните земеделски 
продукти.

Or. es

Justification

It should be made clear that pursuant to the current Regulation, ethyl alcohol other than that 
of agricultural origin may not be used.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 111
Член 1, параграф 1, буква в)

(c) having a minimum alcoholic strength 
of 15 % vol. and a maximum of 80% vol.,

в) която има минимално алкохолно 
съдържание от 15 об.% ;

Or. it

Justification

The definition of spirit drinks should not refer solely to this Regulation, but should apply to 
all foodstuffs. Moreover, a maximum value of 80% would rule out various typical local 
handicraft products that are extremely widespread throughout Italy.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Изменение 112
Член 1, параграф 1, буква в)

(c) having a minimum alcoholic strength of 
15 % vol. and a maximum of 80% vol.,

в) която има минимално алкохолно 
съдържание от 15 об.% и максимално 
алкохолно съдържание от 80 об.%, като 
изключенията от тези стойности са 
посочени в приложенията на 
настоящия регламент.

Or. nl
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Justification

The annexes make exceptions to these values, for example in the case of egg nog and 
Advocaat. (Annex II, point 41).

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 113
Член 1, параграф 1, буква в)

(c) having a minimum alcoholic strength of 
15 % vol. and a maximum of 80 % vol.,

в) която има минимално алкохолно 
съдържание от 20 об.% и максимално 
алкохолно съдържание от 80 об.%,

Or. pl

Justification

More precise definition.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 114
Член 1, параграф 1, буква в)

(c) having a minimum alcoholic strength of 
15 % vol. and a maximum of 80 % vol.,

в) която има минимално алкохолно 
съдържание от 15 об.% и максимално 
алкохолно съдържание от 80 об.%, като 
изключенията от тези стойности са 
посочени в приложенията на 
настоящия регламент,

Or. pl

Justification

The annexes set out exceptions to the above values, for example in respect of 'Egg liqueur or 
advocaat or avocat or Advokat' (Annex II, point 41).

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 115
Член 1, параграф 1, буква в)
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c) having a minimum alcoholic strength of 
15 % vol. and a maximum of 80% vol.,

в) която има минимално алкохолно 
съдържание от 15 об.% и когато е 
предназначена за крайна консумация от 
човека, с максимално алкохолно 
съдържание от 80 об.%, 

Or. en

Justification

This amendment clarifies that the 80% alcohol limit applies to spirit drinks for human 
consumption and does not represent an upper distillation limit (various drinks in Annex II 
have distillation levels higher than 80%).

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 116
Член 1, параграф 1, буква г), подточка (i), тире 2

- by the maceration of vegetable  
substances, and/or 

-чрез дестилация или чрез подобна 
обработка на растителни продукти в 
етилов алкохол от земеделски 
произход, и/или дестилати от 
земеделски произход, и/или спиртни 
напитки по смисъла на настоящия 
регламент, и/или

Or. en

Justification

This improves the clarity of the text by specifying the liquid medium used for the maceration 
process.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 117
Член 1, параграф 1, буква (г), подточка (ii), тире 4

– drinks. заличава се

Or. pl
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Justification

More precise definition.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 118
Член 1, параграф 1 а (нов)

Минималното алкохолно съдържание, 
посочено в буква в) не засяга  
определението за продукта в категория 
41 от Приложение II.

Or. en

Justification

The final paragraph provides an exception for Advocaat (category 41, Annex II) as its 
alcoholic strength is 14%.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 119
Член 1, параграф 1 а (нов)

1a. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в член 1, 
"спиртните напитки" могат:
а) да бъдат подложени на придаване на 
завършителен вкус, съгласно 
техническите определения и 
изисквания в Приложение I и съгласно 
специфичното законодателство на 
държавите-членки;
б) да бъдат подсладени, за да 
отговарят на специфични 
характеристики на продукта и в 
съответствие с техническите 
определения и изисквания в 
Приложение I. Въпреки това, 
подсладителите, както са определени в 
Директива 94/35/ЕО на Европейския 
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парламент и на Съвета1, могат да 
бъдат използвани само за 
производството на спиртни напитки, 
които не отговарят на никакви 
технически определения в Приложение 
II към настоящия регламент;
в) да бъдат ароматизирани в 
съответствие с техническите 
определения и изисквания в 
Приложение I;
г) да съдържат добавен етилов алкохол 
от земеделски произход или дестилат 
(от земеделски произход);
д) да бъдат оцветени в съответствие с 
техническите определения и 
изисквания в Приложение I.
2. Процедурите, изброени в параграф 1 
се отнасят за всички спиртни 
напитки без да се накърняват 
разпоредбите, посочени в Приложение 
II.
3. Процедурите, изброени в параграф 1 
зачитат съществуващите 
традиционни методи за производство 
на спиртни напитки.
1 OВ L 237, 10.09.1994 г., стр. 3. Директива, 
последно изменена с Директива 2006/52/ЕО, 
(ОВ L 204, 26.7.2006 г, стр.10). 

Or. en

Justification

This amendment seeks to contain all allowed practices for spirits in one general article. 
The legislation will be inconsistent if a list of production practices is applied to some spirits 
(those under numbers 1 to 13 of Article 1.2 a of the report) and a different list is applied to 
the others (14 and following). Splitting the definitions would not be of any benefit either for 
the spirits producers or for consumers.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 120
Член 1, параграф 1 а (нов)
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1a. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в член 1, 
"спиртните напитки" могат:
а) да бъдат подложени на придаване на 
завършителен вкус, съгласно 
техническите определения и 
изисквания в Приложение I и съгласно 
специфичното законодателство на 
държавите-членки;
б) да бъдат подсладени, за да 
отговарят на специфични 
характеристики на продукта продукта 
и в съответствие с техническите 
определения и изисквания в 
Приложение I. Въпреки това, 
подсладителите, както са определени в 
Директива 94/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, могат да 
бъдат използвани само за 
производството на спиртни напитки, 
които не отговарят на никакви 
технически определения в Приложение 
II към настоящия регламент;
в) да бъдат ароматизирани в 
съответствие с техническите 
определения и изисквания в 
Приложение I;
г) да съдържат добавен етилов алкохол 
от земеделски произход или дестилат 
(от земеделски произход);
д) да бъдат оцветени в съответствие с 
техническите определения и 
изисквания в Приложение I.
2. Процедурите, изброени в параграф 1 
се отнасят за всички спиртни 
напитки без да се накърняват 
разпоредбите, посочени в Приложение 
II.
3. Процедурите, изброени в параграф 1 
зачитат съществуващите 
традиционни методи за производство 
на спиртни напитки.

Or. en
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Justification

The three-fold classification set up by the proposal is unnecessary and technically wrong. The 
only accurate classification for spirits would have to be the format followed by Regulations 
1576/89 and 1014/90, i.e. that sets out definitions by sales denomination.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 121
Член 2, параграф 3 а (нов)

Продукти, съдържащи етилов алкохол 
и денатуриращо средство, независимо 
от концентрацията на етилов 
алкохол, се класифицират съгласно 
митническата класификация на ЕС
като "етилов алкохол и други спиртни 
напитки, денатурирани, с всякакво 
алкохолно съдържание" и не могат да 
бъдат използвани за производството 
на спиртни напитки.

Or. en

Justification

It is not enough merely to restrict the ethyl alcohol used to ethyl alcohol of agricultural 
origin. In order to prevent the practices in question, it is necessary to impose a ban.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 122
Член 3

Spirit drinks shall be classified as follows: заличава се
(a) "spirits": the products listed in category 
A of Annex II;
(b) "specific spirit drinks": the products 
listed in category B of Annex II;
(c)"other spirit drinks": the products listed 
in category C of Annex II.

Or. pl
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Justification

The classification fails to make a clear and significant distinction between the individual 
categories.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 123
Член 3

Spirit drinks shall be classified as follows: Заличават се също и следните дялове в 
Приложение II:

(a) "spirits": the products listed in category 
A of Annex II;

Категория А: Спиртни напитки

(b) "specific spirit drinks": the products 
listed in category B of Annex II;

Категория Б: Специфични спиртни 
напитки

(c) "other spirit drinks": the products listed 
in category C of Annex II.

Категория В: Други спиртни напитки

Or. it

Justification

This classification is neither logical nor transparent and wrongly places certain products in a 
particular group, misleading consumers as to quality since it departs from current practice. 
Furthermore, it wrongly suggests that there is a quality-based ranking.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 124
Член 4

1. Without prejudice to the specific rules laid 
down for each of the products listed in 
category A of Annex II, "spirits" shall:

1. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в Приложение II, 
"спиртните напитки" могат:

a) be manufactured by alcoholic 
fermentation and distillation exclusively 
obtained from the raw material according 
to the definitions in Annex II;
b) not contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);
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c) not contain flavouring substances other 
than natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 
88/388/EEC;
d) solely be sweetened to round off the final 
taste of the product, according to technical 
definitions and requirements in Annex I to 
this Regulation and taking into account 
particular legislation of the Member States.

г) да бъдат подложени на придаване на 
завършителен вкус, съгласно 
техническите определения и изисквания в 
Приложение I и специфичното 
законодателство на държавите-членки.

2. Without prejudice to the specific rules 
laid down for each of the products listed in 
category B of Annex II, "specific spirit 
drinks" may:
a) be obtained from any agricultural 
product listed in Annex I to the Treaty;
b) contain added ethyl alcohol of agricultural 
origin or distillate (of agricultural origin);

б) да съдържат добавен етилов алкохол от 
земеделски произход или дестилат (от 
земеделски произход);

c) contain natural or nature-identical 
flavouring substances and preparations as 
defined in Article 1(2)(b)(i) and (ii) and in 
Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC;

в) да съдържат естествени или идентични 
на естествените ароматизиращи вещества 
и препарати, определени в член 1, 
параграф 2, буква б), подточки i) и ii) и  
член 1, параграф 2, буква в) от Директива 
88/388/ЕИО;

d) be sweetened to correspond to particular 
product characteristics and according to the 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation.

г) да бъдат подсладени, за да отговарят на 
специфичните характеристики на 
продукта и съгласно техническите 
определения и изисквания в Приложение 
I към настоящия регламент. Въпреки 
това, подсладителите, както са 
определени в Директива 94/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
могат да бъдат използвани само за 
производството на спиртни напитки, 
които не отговарят на никакви 
технически определения от 
Приложение II към настоящия 
регламент.

3. Without prejudice to the specific rules 
laid down for the products in category C of 
Annex II, "other spirit drinks" may:
a) be obtained from any agricultural 
product listed in Annex I to the Treaty 
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and/or foodstuff destined for human 
consumption;
b) contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);
c) contain flavouring substances and 
preparations as defined in Directive 
88/388/EEC;

в) да бъдат ароматизирани, в 
съответствие с техническите 
определения и изисквания в 
Приложение I.

d) be sweetened corresponding to particular 
product characteristics and according to 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation.

да) да бъдат оцветени, в съответствие 
с техническите определения и 
изисквания в Приложение I.
3a. Процедурите, изброени в параграф 1 
се отнасят за всички спиртни 
напитки без да се накърняват 
разпоредбите, посочени в Приложение 
II.
3б. Процедурите, изброени в параграф 1 
зачитат съществуващите 
традиционни методи за производство 
на спиртни напитки.

Or. en

Justification

The three-fold classification set up by the proposal is unnecessary and technically wrong. The 
only accurate classification for spirits would have to be the format followed by Regulations 
1576/89 and 1014/90, i.e. that sets out definitions by sales denomination.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 125
Член 4, параграф 1, уводна част

1. Without prejudice to the specific rules laid 
down for each of the products listed in 
category A of Annex II, "spirits" shall:

1. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в категории от 1 
до 12 на Приложение II, "спиртните 
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напитки":

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 126
Член 4, параграф 1, уводна част

1. Without prejudice to the specific rules 
laid down for each of the products listed in 
category A of Annex II, "spirits" shall:

1. Без да се накърняват специфичните 
правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите изброени в точки 1-12 на 
Приложение II:

Or. it

Justification

The removal of the subdivision into three categories should be supplemented by the inclusion 
of general characteristics relating to certain types of products. In the spirits' category (points 
1-14), the general possibility of using natural flavouring should be maintained, subject to 
particular definitions specifying that their use is prohibited.

Изменение, внесено от Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Изменение 127
Член 4, параграф 1, уводна част и буква а)

1. Without prejudice to the specific rules 
laid down for each of the products listed in
category A of Annex II, "spirits" shall:

1. Без да се накърняват специфичните 
правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите изброени в точки1-12 на 
Приложение II:

(a) be manufactured by alcoholic 
fermentation and distillation exclusively
obtained from the raw material according to 
the definitions in Annex II;

а) са получени чрез алкохолна 
ферментация и дестилация, получени 
изключително от суровините съгласно 
определенията в Приложение II;
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Or. it

Justification

The removal of the subdivision into three categories should be supplemented by the inclusion 
of general characteristics relating to certain types of products. In the spirits' category (points 
1-14), the general possibility of using natural flavouring should be maintained, subject to 
particular definitions specifying that their use is prohibited.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 128
Член 4, параграф 1, буква б)

(b) not contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);

(Не се отнася за английската версия.)

Or. pl

Justification

(Does not affect English version.)

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 129
Член 4, параграф 1, буква б)

(b) not contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);

б) не съдържат (заличава се) етилов 
алкохол от земеделски произход или 
дестилат от земеделски произход, 
различен от тези, получени от 
суровините, съдържащи се в
определението;

Or. es

Justification

The definition of brandy contained in Annex II (5)(a)(1) allows that drink to be blended with a 
wine distillate.
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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Изменение 130
Член 4, параграф 1, буква в)

(c) not contain flavouring substances other 
than natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC;

не съдържат ароматизиращи вещества, 
различни от естествените ароматизиращи 
вещества и препарати, определени в член 
1, параграф 2, буква б), подточка i) и член 
1, параграф 2, буква в) от Директива 
88/388/ЕИО, при условие че това е 
упоменато в тяхното определение и са 
получени чрез естествени методи като 
традиционната практика в определени 
региони по време на дестилация;

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 131
Член 4, параграф 1, буква г)

(d) solely be sweetened to round off the final 
taste of the product, according to technical 
definitions and requirements in Annex I to 
this Regulation and taking into account 
particular legislation of the Member States.

г) са подсладени единствено за придаване 
на завършителен вкус на продукта, 
съгласно техническите определения и 
изисквания в Приложение I към 
настоящия регламент и като се вземе 
предвид съответното законодателство на 
държавите-членки. Придаването на 
завършителен вкус се разрешава в 
съответствие с определението дадено 
в новия член 1а от Приложение I.

Or. fr

Justification

This definition of what is involved in refining a product in its final production cycle is 
essential if traditional production methods are to be safeguarded, in particular as regards 
spirits such as whisky, rum and cognac.

Изменение, внесено от Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Изменение 132
Член 4, параграф 2

2. Without prejudice to the specific rules 2. Без да се накърняват специфичните 
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laid down for each of the products listed in 
category B of Annex II, "specific spirit 
drinks" may:

правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите изброени в точки 13-45б на 
Приложение II, могат:

(a) be obtained from any agricultural product 
listed in Annex I to the Treaty;

а) да са получени от всички земеделски 
продукти, изброени в Приложение I към 
Договора;

(b) contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);

б) да съдържат добавен етилов алкохол от 
земеделски произход или дестилат (от 
земеделски произход);

(c) contain natural or nature-identical 
flavouring substances and preparations as 
defined in Article 1(2)(b)(i) and (ii) and in 
Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC;

в) да съдържат естествени или идентични 
на естествените ароматизиращи вещества 
и препарати, определени в член 1, 
параграф 2, буква б), подточки i) и ii) и  
член 1, параграф 2, буква в) от Директива 
88/388/ЕИО;

(d) be sweetened to correspond to particular 
product characteristics and according to the 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation.

г) да бъдат подсладени, за да отговарят на 
специфичните характеристики на 
продукта и съгласно техническите 
определения и изисквания в Приложение 
I към настоящия регламент.

Or. it

Justification

The removal of the subdivision into three categories should be supplemented by the inclusion 
of general characteristics relating to certain types of products. In the spirits' category (points 
1-14), the general possibility of using natural flavouring should be maintained, subject to 
particular definitions specifying that their use is prohibited.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 133
Член 4, параграф 2, уводна част

2. Without prejudice to the specific rules 
laid down for each of the products listed in 
category B of Annex II, "specific spirit 
drinks" shall:

2. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в категории от 13 
до 45 на Приложение II, "спиртните 
напитки":

Or. en
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Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 134
Член 4, параграф 2, уводна част

2. Without prejudice to the specific rules 
laid down for each of the products listed in 
category B of Annex II, "specific spirit 
drinks" may:

2. Без да се накърняват специфичните 
правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите изброени в точки 13-45б на 
Приложение II, могат:

Or. it

Justification

See justification of amendment to paragraph 1.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 135
Член 4, параграф 2, буква г)

(d) be sweetened to correspond to particular 
product characteristics and according to the 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation.

г) да бъдат подсладени, за да отговарят на 
специфичните характеристики на 
продукта и съгласно техническите 
определения и изисквания на 
Приложение I към настоящия регламент.  
Придаването на завършителен вкус е 
разрешено в съответствие с 
определението, дадено в новия член 1а 
от Приложение I.

Or. fr

Justification

This definition of what is involved in refining a product in its final production cycle is 
essential if traditional production methods are to be safeguarded, in particular in the case of 
spirits (followed by the name of the fruit) produced by maceration and distillation.
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Изменение, внесено от Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Изменение 136
Член 4, параграф 3

3. Without prejudice to the specific rules 
laid down for the products in category C of 
Annex II, "other spirit drinks" may:

3. Без да се накърняват специфичните 
правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите, които не са изброени в 
точки 1-45б на Приложение II, могат:

(a) be obtained from any agricultural product 
listed in Annex I to the Treaty and/or 
foodstuff destined for human consumption;

а) да бъдат получени от всички 
земеделски продукти, изброени в 
Приложение I към Договора и/или от 
храни, предназначени за консумация от 
човека;

(b) contain added ethyl alcohol of 
agricultural origin or distillate (of 
agricultural origin);

б) да съдържат добавен етилов алкохол от 
земеделски произход или дестилат (от 
земеделски произход);

(c) contain flavouring substances and 
preparations as defined in Directive 
88/388/EEC;

в) да съдържат ароматизиращи вещества 
и препарати, определени в Директива 
88/388/ЕИО;

(d) be sweetened corresponding to particular 
product characteristics and according to 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation.

г) да бъдат подсладени, за да отговарят на 
специфичните характеристики на 
продукта и съгласно техническите 
определения и изисквания в Приложение 
I към настоящия регламент.

Or. it

Justification

The removal of the subdivision into three categories should be supplemented by the inclusion 
of general characteristics relating to certain types of products. In the spirits' category (points 
1-14), the general possibility of using natural flavouring should be maintained, subject to 
particular definitions specifying that their use is prohibited.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 137
Член 4, параграф 3, уводна част

3. Without prejudice to the specific rules laid 
down for each of the products listed in 
category C of Annex II, "other spirit drinks" 
shall:

3. Без да се накърняват специфичните 
правила, установени за всеки от 
продуктите, изброени в категории 45а и 
45б на Приложение II, "други спиртни 
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напитки":

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 138
Член 4, параграф 3, уводна част

3. Without prejudice to the specific rules 
laid down for the products in category C of 
Annex II, "other spirit drinks" may:

3. Без да се накърняват специфичните 
правила, съдържащи се в 
индивидуалните определения, 
продуктите, които не са изброени в 
точки 1-45б на Приложение II, могат:

Or. it

Justification

See justification of amendment to Article 4, paragraph 1.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 139
Член 4, параграф 3, буква г)

(d) be sweetened corresponding to particular 
product characteristics and according to 
technical definitions and requirements in 
Annex I to this Regulation. 

г) да бъдат подсладени, за да отговарят на 
специфичните характеристики на 
продукта и съгласно техническите 
определения и изисквания в Приложение 
I към настоящия регламент. 
Придаването на завършителен вкус е 
разрешено в съответствие с 
определението, дадено в новия член 1а 
от Приложение I.

Or. fr

Justification

This definition of what is involved in refining a product in its final production cycle is also 
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essential if traditional production methods for 'other spirit drinks' are to be safeguarded.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 140
Член 5

Member States may lay down rules stricter 
than or additional to those in Annex II on the 
production, description, labelling, packaging 
and presentation of spirit drinks which are 
produced on their own territory in so far as 
they are compatible with Community law.

Държавите-членки могат да определят 
по-строги или допълнителни правила, 
освен тези в Приложение II, относно 
производството, описанието, 
етикетирането, пакетирането и 
представянето на спиртните напитки, 
които са изброени в Приложение III, и
които са произвеждани на тяхна 
територия, доколкото те са съвместими с 
общностното право.

Or. fr

Justification

Member States must be able to take specific measures to help improve the quality of spirit 
drinks. However, these measures must be governed by rules and apply to the geographical 
indications set out in Annex III. These products must be clearly identifiable, otherwise the 
value of a Community regulation would be called into question.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 141
Член 5

Member States may lay down rules stricter 
than or additional to those in Annex II on 
the production, description, labelling, 
packaging and presentation of spirit drinks 
which are produced on their own territory in 
so far as they are compatible with 
Community law.

Държавите-членки могат да определят 
по-строги или допълнителни правила, 
освен тези в Приложение III, относно 
производството, описанието, 
етикетирането, пакетирането и 
представянето на спиртните напитки, 
произвеждани на тяхна територия, 
доколкото те са съвместими с 
общностното право.

Or. pl
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Justification

The aim of this amendment is to allow changes to be made to geographical indications, but 
not to spirit drink definitions. It will help to ensure greater transparency and certainty.

Изменение, внесено от Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Изменение 142
Член 5 а (нов)

Член 5а
Здравни предупреждения

1. Държавите-членки могат да 
задължат производителите или 
вносителите на алкохолни напитки да 
добавят към етикетите здравни 
предупреждения. Лицевата част на 
етикетите може да включва 
предупреждения, че алкохолът може 
да предизвика сериозни здравословни и 
психически проблеми, че алкохолът 
води до пристрастяване, и че 
консумацията на алкохол по време на 
бременността може да навреди на 
плода. 
2. Здравните предупреждения относно 
алкохола може да изискат европейска 
хармонизация подобна на здравните 
предупреждения относно тютюна. 
Преди 1 януари 2010 г. Комисията 
следва да публикува или законодателно 
предложение за въвеждане на здравни 
предупреждения относно алкохолните 
напитки, или съобщение, в което да 
обясни защо за разлика от здравните 
предупреждения относно тютюна, 
хармонизация на здравните 
предупреждения относно алкохола не е 
необходима.

Or. en

Justification

Similar to health warnings on packages of tobacco, alcohol beverages should contain health 
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warnings. While modest consumption of alcohol (usually per week 14 units for women and 21 
units for men) may cause hardly any health problems, there is wide consensus and experience 
that over consumption is dangerous and damages health and that consumption during 
pregnancy may cause damage to the foetus.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 143
Член 7, параграф 1

1. Spirit drinks which meet the 
specifications for the products defined in 
categories A and B of Annex II shall bear 
the sales denomination assigned therein to 
those products. 

1. Спиртните напитки, които отговарят на 
спецификациите на продуктите, 
определени в категории от 1 до 45 от 
Приложение II, носят търговските 
наименования, определени за тези 
продукти в него.

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Amendment by Linda McAvan

Изменение 144
Член 7, параграф 2

2. Spirit drinks which meet the 
specifications for the products defined in 
Category C of Annex II shall bear the sales 
denomination "spirit drink". That sales 
denomination shall not be complemented, 
supplemented or altered.  

2. Спиртните напитки, които отговарят на 
спецификациите на продуктите, 
определени в Категории 45а и 45б от 
Приложение II, носят търговското 
наименование "спиртна напитка". 
Търговското наименование не се допълва, 
добавя или променя.

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 145
Член 7, параграф 2

2. Spirit drinks which meet the 
specifications for the products defined in 
Category C of Annex II shall bear the sales 
denomination ‘spirit drink’.  That sales 
denomination shall not be complemented, 
supplemented or altered.

2. Спиртните напитки, които не отговарят 
на спецификациите на продуктите, 
определени в Категории А и Б от 
Приложение II, не могат да носят 
търговските наименования изброени 
там. Те трябва да бъдат описани като 
"спиртни напитки".  Независимо от 
разпоредбите на член 5, това търговско 
наименование не може да бъде 
променяно.

Or. en

Justification

Since the proposed system of categories is being rejected, the rules on sales denominations 
must also be rejected.  The status quo must be maintained. The amendment to paragraph 2 is 
simply a clarification.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Изменение 146
Член 7, параграф 2

2. Spirit drinks which meet the 
specifications for the products defined in 
category C of Annex II shall bear the sales 
denomination "spirit drink". That sales 
denomination shall not be complemented, 
supplemented or altered.

2. Спиртните напитки, които отговарят на 
спецификациите на продуктите, 
определени в категория В от Приложение 
II, носят търговското наименование 
"спиртна напитка".

Or. nl

Justification

This twofold requirement is too restrictive.



AM\633686BG.doc 27/87 PE 378.844v01-00

BG

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 147
Член 7, параграф 3

3. Where a spirit drink meets the definition 
of more than one specific type of spirit 
drink, it may be sold under one or more of 
the names listed for those specific types of 
spirit drink in Annex II.

Заличава се

Or. de

Justification

In order not to mislead consumers, in keeping with the status quo it should remain 
compulsory for spirit drinks to be sold under one name only. 

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 148
Член 7, параграф 4

4. Without prejudice to paragraph 8, the 
names referred to in paragraphs 1 and 2 shall 
not be used to describe or present in any way 
whatsoever any drink other than the spirit 
drink for which those names are listed in 
Annex II.

4. Без да се накърняват разпоредбите на 
параграф 8 или на член 8, параграф 1, 
наименованията, посочени в параграфи 1 
и 2 на настоящия член, по никакъв 
начин не се използват за описание или 
представяне на която и да било напитка, 
различна от спиртната напитка, за която 
тези наименования са изброени в 
Приложение II.

Or. en

Justification

Article 7.4 sets out the general rule that the names of defined spirit drinks in Annex II can 
only be used on a spirit that meets the relevant Annex II definition, but later text in Article 7.8 
(on generic names in a list of ingredients) and Article 8.1 make exceptions to this rule 
(reference to certain spirit drinks in a compound name).  So reference to both Articles should 
be included here.
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Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 149
Член 7, параграф 5

5. Sales denominations may be 
supplemented or replaced by a geographical 
indication listed in Annex III and in 
accordance with Chapter III, provided that 
this does not mislead the consumer.

5 а) Търговските наименования могат да 
се допълват или заменят от географско 
указание, посочено в Приложение III и в 
съответствие с Глава III, при условие че 
това не подвежда потребителя.

б) Географските указания, изброени в 
Приложение III, могат да бъдат 
придружени от допълнителни 
подробности, при условие че 
последните са регламентирани от 
националните или регионалните 
власти в държавите-членки, или  
съгласно съответното техническо 
досие, както е предвидено във втория 
параграф на член 16.
в) Наименованията на спиртните 

напитки, изброени в Приложение II 
могат да бъдат допълнени с географски 
указания различни от тези в 
Приложение III, при условия че не 
подвеждат потребителите.

Or. en

Justification

New paragraph (b) ensures that geographical indications in Annex III (GIs) can be 
supplemented by additional details provided that either a) they are regulated at the national 
or regional level or b) if they are set out in the technical file. E.g. terms such as ‘single malt’ 
and/or ‘Highland’ for Scotch whisky.  

New paragraph (c) allows spirit drinks listed in Annex II to use geographical terms (e.g. in 
the case of Scotch Whisky, ‘Orkney’ or ‘Dufftown’) provided that these terms are not formally 
registered as geographical indications in Annex III and they do not mislead consumers.  

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 150
Член 7, параграф 8

8. The names referred to in Annex II may be 8. Наименованията, посочени в 
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included in a list of ingredients if used in 
accordance with the national measures 
adopted to implement Directive 
2000/13/EC.

Приложение II, могат да се включват в 
списъка със съставките, ако се използват 
в съответствие с Директива 2000/13/ЕО.

Or. en

Justification

All other references to Directive 2000/13 (Articles 6, 8.1, 9.3, and 29(d)) make no such 
qualification referring to national implementing rules.  For consistency and to avoid 
confusion, Article 7.8 should similarly refer directly to Directive 2000/13/EC.  

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 151
Член 8, параграф 1

1. Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the use of a term listed in 
category A or B of Annex II, or of a 
geographical indication listed in Annex III 
in a compound term or the allusion in the 
presentation of a foodstuff to any of them
shall be prohibited unless the alcohol 
originates exclusively from the spirit drink 
referred to.

1. Употребата на търговско 
наименование, посочено в категории от 
1 до 45 от Приложение II или на 
географско указание, посочено в 
Приложение III, или загатването им в 
съставен термин, или в представянето 
на храни, е разрешено само ако
алкохолът произхожда 100% от спиртната 
напитка, посочена в съставния термин.  
Такъв съставен термин се поставя в 
допълнение на търговското описание. 
Употребата на такива съставни 
термини е забранена, когато 
спиртната напитка е била разредена с 
вода по такъв начин, че алкохолното 
съдържание е по-малко от 
минималното алкохолно съдържание, 
посочено в определението на тази 
спиртна напитка.

Or. en

Justification

In substance terms this amendment is identical with Amendment 70 tabled by the rapporteur 
apart from the final sentence of the first paragraph which makes clear that compound terms 
must be in addition to the sales description (and not instead of the sales description).  This is 
in line with current requirements in Regulation 1576/89.
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 152
Член 8, параграф 1

1. Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the use of a term listed in 
category A or B of Annex II, or of a 
geographical indication listed in Annex III in 
a compound term or the allusion in the 
presentation of a foodstuff to any of them
shall be prohibited unless the alcohol 
originates exclusively from the spirit drink 
referred to.

1. Употребата на търговско 
наименование, споменато в категория А 
или Б от Приложение II или на 
географско указание, посочено в 
Приложение III, в съставен термин, или 
загатването на едно от тях в която и да 
е храна, е разрешено само ако храната 
съдържа определената спиртна 
напитка и ако алкохолът идва 100% от 
спиртната напитка, спомената в 
съставния термин.
Употребата на такива съставни 
термини е забранена, когато 
спиртната напитка е била разредена с 
вода по такъв начин, че алкохолното 
съдържание е по-малко от 
минималното алкохолно съдържание, 
посочено в определението на тази 
спиртна напитка.

Or. en

Justification

A broader wording is necessary to avoid abuses regarding the spirits generic sales 
denominations and GIs, not only regarding other spirit drinks but also any other foodstuff.  

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 153
Член 8, параграф 1

1. Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the use of a term listed in 
category A or B of Annex II, or of a 
geographical indication listed in Annex III
in a compound term or the allusion in the 
presentation of a foodstuff to any of them
shall be prohibited unless the alcohol 
originates exclusively from the spirit drink
referred to.

1. Употребата на търговско 
наименование, споменато в категория А 
или Б от Приложение II, или на 
географско указание, споменато в 
Приложение III, в съставен термин, или 
загатването на едно от тях в храна, е 
разрешено само ако храната съдържа 
определената спиртна напитка и ако 
алкохолът идва 100% от спиртната 
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напитка, спомената в съставния 
термин.

Употребата на такива съставни 
термини е забранена, когато 
спиртната напитка е била разредена с 
вода по такъв начин, че алкохолното 
съдържание е по-малко от 
минималното алкохолно съдържание, 
посочено в определението на тази 
спиртна напитка.

Or. en

Justification

This wording would be more comprehensive. It would namely protect the spirit generic sales 
denominations or geographical indications from abusive use, not only regarding other spirit 
drinks but also in any other foodstuff (e.g. rum biscuits, Cognac sauce).

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 154
Член 8, параграф 3

By way of derogation from paragraph 1 
and in order to take account of traditional 
production methods, the compound terms 
listed in point 31(d) of Annex II may be 
used in the presentation of liqueurs produced 
in the Community under the conditions set 
out in that point.

Въпреки това, в зависимост от 
господстващото положение по 
времето, когато настоящият 
регламент влезе в сила, съставните 
термини, изброени в точка 31, буква г) от 
Приложение II, могат да се използват при 
представянето на ликьори, произведени в 
Общността, съгласно условията, 
посочени в тази точка.

Or. es

Justification

The terms mentioned (which include the word 'brandy') should not be regarded as traditional 
and in cases where they constitute an exception the wording which appears in the current 
Article 7(b)(2) of Regulation (EC) No 1014/1990 should be used.
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Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 155
Член 9, параграф 1, уводна част

1. The sales denomination 'spirit drink' shall 
be shown clearly and visibly in a prominent 
position on the label where a spirit drink 
listed in category A of Annex II is mixed 
with:

1. Търговското наименование "спиртна 
напитка" се указва ясно и видно, на 
забележимо място на етикета, когато 
спиртна напитка, посочена в категории 
от 1 до 12 от Приложение II, е смесена с:

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 156
Член 9, параграф 2

2. Paragraph 1 shall not apply to the 
description, presentation or labelling of 
mixtures referred to in that paragraph if they 
meet one of the definitions laid down in 
category A or B of Annex II.

2. Параграф 1 не се прилага към 
описанието, представянето или 
етикетирането на смесите, посочени в 
този параграф, ако те отговарят на едно 
от определенията, установени в 
категории от 1 до 45 от Приложение II.

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 157
Член 9, параграф 3

3. Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of the products resulting from the 
mixtures referred to in paragraph 1 may only 
show one of the terms listed in category A 

3. При описанието, представянето или 
етикетирането на продуктите, получавани 
от смесите, посочени в параграф 1, може 
да се указват само един или повече от 
термините , изброени в категории от 1 
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or B of Annex II to this Regulation if that 
term does not form part of the sales 
denomination but is solely listed in the same 
visual field with the listing of all the 
alcoholic ingredients contained in the 
mixture, preceded by the terms ‘mixed spirit 
drink’.

до 45 от Приложение II, ако терминът 
не е част от търговското наименование, а 
само е споменат в същото зрително поле 
в списъка на всички алкохолни съставки, 
съдържащи се в сместа, предхождан от 
термина "смесена спиртна напитка".

Or. en

Justification

The deletion of ’without prejudice….’ ensures that the more specific rules in this Regulation 
will continue to take precedence over and not be undermined by the more general labelling 
rules in Directive 2000/13/EC. 

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 158
Член 10, параграф 1

1. Where the description, presentation or 
labelling of a spirit drink indicates the raw 
material utilised to produce the ethyl alcohol 
of agricultural origin, each agricultural 
alcohol used shall be mentioned in 
descending order of quantity used.

1. Когато описанието, представянето или 
етикетирането на дадена спиртна напитка 
указва суровината, използвана за 
произвеждането на етиловия алкохол или 
дестилата от земеделски произход, се 
посочва всеки вложен етилов алкохол 
или дестилат от земеделски произход в 
низходящ ред според вложеното 
количество.

Or. pl

Justification

Where the description, presentation or labelling of a spirit drink indicates the raw material 
utilised to produce the drink, that raw material can be either an ethyl alcohol of agricultural 
origin or a distillate of agricultural origin. Requiring this indication to be included will give 
consumers additional information. Furthermore, it will not result in discrimination against 
specific spirit drinks, as requiring the raw materials to be indicated only for drinks produced 
from ethyl alcohol would.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 159
Член 10, параграф 2
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2. The description, presentation or labelling 
of a spirit drink may be supplemented by the 
term 'blend' only where the product has 
undergone blending.

2. Описанието, представянето или 
етикетирането на дадена спиртна напитка 
може да се допълва с термина "бленд", 
"блендид" или "блендинг", само когато  
продуктът е бил подложен на блендинг.

Or. en

Justification

The wording of the proposal could lead to arguments that, in relation to spirit drinks, the term 
‘blend’ is somehow different from ‘blended’ or ‘blending’, when in reality they all relate to 
the same process.  

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 160
Член 10, параграф 3

3. If a maturation period or age is specified 
or suggested in the description, presentation 
or labelling of a spirit drink it shall refer to 
the youngest alcoholic component, provided 
that the product was aged under revenue 
supervision or supervision affording 
equivalent guarantees.

3. Ако в описанието, представянето или 
етикетирането на дадена спиртна напитка 
се посочва или предполага 
продължителността или възрастта на
стареене, това се отнася за най-младата 
алкохолна съставка и продуктът трябва 
да е стареел под данъчен контрол или под 
контрол, предоставящ еквивалентни 
гаранции.

Or. en

Justification

The revised wording proposed in the amendment aims to ensure the ageing process has been 
subject to adequate supervision in order to substantiate any such ageing/maturation 
statement, in line with the existing legislative provisions.

Изменение, внесено от María Sornosa Martínez

Изменение 161
Член 10, параграф 3

3. If a maturation period or age is specified 
or suggested in the description, 
presentation or labelling of a spirit drink it 

3. Когато е направено изключение, 
възрастта може да бъде указана само, 
когато тя се отнася за най-младата от 
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shall refer to the youngest alcoholic 
component, provided that the product was 
aged under revenue supervision or 
supervision affording equivalent guarantees.

алкохолните съставки и само ако 
условието продуктът да старее под 
данъчен контрол или под контрол, 
предоставящ еквивалентни гаранции е 
изпълнено.

Or. es

Justification

The status quo should be maintained. The current wording does not take into account the 
ageing methods used in the case of criaderas y soleras Jerez brandy.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Изменение 162
Член 10, параграф 3

3. If a maturation period or age is specified 
or suggested in the description, presentation 
or labelling of a spirit drink it shall refer to 
the youngest alcoholic component, provided 
that the product was aged under revenue 
supervision or supervision affording 
equivalent guarantees.

3. Ако в описанието, представянето или 
етикетирането на дадена спиртна напитка 
се посочва продължителността или 
възрастта на стареене, това се отнася за 
най-младата алкохолна съставка, при 
условие че продуктът старее под данъчен 
контрол или под контрол, предоставящ 
еквивалентни гаранции.

Or. nl

Justification

'Suggested' is too vague and unclear, and this is important, for example, in the case of 'old' or 
'young' jenever (Dutch gin).

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 163
Член 10, параграф 3

3. If a maturation period or age is specified 
or suggested in the description, presentation 
or labelling of a spirit drink it shall refer to 
the youngest alcoholic component, provided 
that the product was aged under revenue 
supervision or supervision affording 

3. Ако в описанието, представянето или 
етикетирането на дадена спиртна напитка 
се посочва или предполага  
продължителността или възрастта на 
стареене, това се отнася за най-младата 
алкохолна съставка, при условие че 
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equivalent guarantees. продуктът старее под данъчен контрол 
или под контрол, предоставящ 
еквивалентни гаранции и без да се 
накърняват специфичните разпоредби, 
установени от всяка държава-членка в 
нейното вътрешно законодателство 
относно продукти произведени на 
тяхна територия чрез използването на 
традиционни методи.

Or. es

Justification

This article does not take into account the specific nature of certain traditional ageing 
methods, such as the criaderas y soleras system used in the production of Jerez brandy.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 164
Член 10, параграф 3 а (нов)

3a. Параграф 3 не се прилага за 
описание, представяне или 
етикетиране, чиято цел е да 
разграничи производствените методи.

Or. nl

Justification

In the case of 'oude jenever' and 'jonge jenever' (listed in Annex III, section B, point 17), for 
example, the words 'oud' and 'jong' ('old' and 'young') refer not to the age of the product but 
to the production method used. 

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 165
Член 13, параграф 1а (нов)

1а) Някои традиционни географски или 
неографски наименования, които 
описват земеделски продукт или храна, 
произхождащи от определена област 
или специфично място, чието 
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качество и характеристики се 
приписват главно или единствено на 
географската среда, която обхваща 
природните и човешки фактори, и 
чието производство, изработка и 
обработка се извършват в определена 
географска област, се считат за 
наименования за произход.

Or. el

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 166
Член 14, параграф 1, буква а)

a) any direct or indirect commercial use in 
respect of products not covered by the 
registration in so far as those products are 
comparable to the product registered under 
that geographical indication or insofar as 
such use exploits the reputation of the 
registered geographical indication;

а) всяка пряка или непряка търговска 
употреба на географско указание, във 
отнасяща се до спиртна напитка, която 
не е обхваната от съответните 
национални или регионални разпоредби, 
или техническото досие, посочено в 
член 15, или отнасяща се до всеки друг 
продукт доколкото такава употреба 
използва репутацията на регистрираното 
географско указание;

Or. en

Justification

This amendment clarifies the original wording by:
a) ensuring that GIs are protected against use in other spirit drinks (other than those 
genuinely produced under the GI), and in other equivalent products.
b) ensures the GI can rely on either national or regional provisions as well as the technical 
file.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 167
Член 14, параграф 2 а (нов)

2a. Спиртни напитки, носещи 
географско указание, посочено в 
Приложение III, са съобразени с всички 
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спецификации на производство, 
етикетиране, представяне и други на 
техническото досие, предвидени 
съгласно член 15, параграф 2 и/или 
национални или регионални разпоредби.

Or. en

Justification

Spirits bearing a protected geographical indication should only be permitted to be sold if they 
comply with contents of the technical file, and/or national and/or regional provisions.  This is 
to ensure consistent enforcement throughout the EU of all labelling, production and 
presentation rules.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 168
Член 14, параграф 3, алинея 1

3. Where a trademark has been applied for or 
registered in good faith, or where rights to a 
trademark have been acquired through use in 
good faith either before 1 January 1996 or 
before the geographical indication is 
protected in its country of origin, this 
Regulation shall not prejudice eligibility for 
or the validity of the registration of a 
trademark, or the right to use a trademark, 
on grounds that such a trademark is identical 
with, or similar to, a geographical indication 
protected pursuant to this Regulation.

3. Когато за дадена търговска марка 
добросъвестно е подадено заявление или 
е получена регистрация, или правата на 
търговска марка са получени чрез 
добросъвестна употреба или преди 1 юни 
1989 г., или преди географското указание 
да бъде защитено в страната на произход, 
настоящият регламент не накърнява 
правото на регистрация или валидността 
на регистрацията на търговска марка, 
нито правото на използване на търговска 
марка, на основание, че такава търговска 
марка е идентична или подобна на 
географско указание, защитено по 
настоящия регламент.

Or. it

Justification

It is more appropriate to refer to the date of the entry into force of Regulation 1576/89 than to 
the signing of the TRIPS agreements. It is to be hoped that the rules will not leave any room 
for registrations, terms or names that could jeopardise the original trademarks and 
denominations which Europe sometimes forgets to defend.
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Изменение, внесено от Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Изменение 169
Член 14, параграф 3, алинея 1

3. Where a trademark has been applied for or 
registered in good faith, or where rights to a 
trademark have been acquired through use in 
good faith either before 1 January 1996 or 
before the geographical indication is 
protected in its country of origin, this 
Regulation shall not prejudice eligibility for 
or the validity of the registration of a 
trademark, or the right to use a trademark, 
on grounds that such a trademark is identical 
with, or similar to, a geographical indication 
protected pursuant to this Regulation.

3. Когато за дадена търговска марка 
добросъвестно е подадено заявление или 
е получена регистрация, или правата на 
търговска марка са получени чрез 
добросъвестна употреба или преди 1 юни 
1989 г., или преди географското указание 
да бъде защитено в страната на произход, 
настоящият регламент не накърнява 
правото на регистрация или валидността 
на регистрацията на търговска марка, 
нито правото на използване на търговска 
марка, на основание, че такава търговска 
марка е идентична или подобна на 
географско указание, защитено по 
настоящия регламент.

Or. it

Justification

It is more appropriate for the starting date to refer to the entry into force of Regulation 
1576/89 than to the signing of the TRIPS agreements in the WTO context. The related rules 
should not leave any room for possible registrations of terms or names that could jeopardise 
the original trademarks and denominations.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 170
Член 14, параграф 3, алинея 1

3. Where a trademark has been applied for or 
registered in good faith, or where rights to a 
trademark have been acquired through use in 
good faith either before 1 January 1996 or
before the geographical indication is 
protected in its country of origin, this 
Regulation shall not prejudice eligibility for 
or the validity of the registration of a 
trademark, or the right to use a trademark, 
on grounds that such a trademark is identical 
with, or similar to, a geographical indication 

3. Когато за дадена търговска марка 
добросъвестно е подадено заявление или 
е получена регистрация, или правата на 
търговска марка са получени чрез 
добросъвестна употреба или преди 1 юни 
1989 г., или преди географското указание 
да бъде защитено в страната на произход, 
настоящият регламент не накърнява 
правото на регистрация или валидността 
на регистрацията на търговска марка, 
нито правото на използване на търговска 
марка, на основание, че такава търговска 
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protected pursuant to this Regulation. марка е идентична или подобна на 
географско указание, защитено по 
настоящия регламент.

Or. it

Justification

It is more appropriate for the starting date to refer to the entry into force of Regulation 
1576/89 than to the signing of the TRIPS agreements in the WTO context.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 171
Член 14, параграф 3

Where a trademark has been applied for or 
registered in good faith, or where rights to 
a trademark have been acquired through 
use in good faith either before 1 January 
1996 or before the geographical indication 
is protected in its country of origin, this 
Regulation shall not prejudice eligibility for 
or the validity of the registration of a 
trademark, or the right to use a trademark, 
on grounds that such a trademark is 
identical with, or similar to, a geographical 
indication protected pursuant to this 
Regulation.

заличава се 

This paragraph shall not prejudice the 
right of the holder of a geographical 
indication to use it in accordance with 
honest practices in industrial or 
commercial matters in conformity with 
Article 6(1)(b) of Council Directive 
89/104/EEC  and Article 12(b) of Council 
Regulation (EC) No 40/9.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 172
Член 15, параграф 1, алинея 1

1. Applications for a geographical indication 
to be included in Annex III shall be 

1. Заявления за включване на географско 
указание в Приложение ІІІ се подават до 
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submitted to the Commission in one of the 
official Community languages or 
accompanied by a translation into one of the 
official Community languages. Such 
applications shall be accompanied by a 
technical file including the specifications 
with which the spirit drink concerned must 
comply. The technical file shall be published 
in the Official Journal of the European 
Union, Series C.

Комисията, съставени или преведени на 
един от официалните езици на 
Общността. Такива заявления се 
мотивират надлежно от държавата-
членка и включват техническо досие, 
излагащо спецификациите, на които 
трябва да отговаря съответната спиртна 
напитка. Основните елементи на 
спецификациите в техническото 
досие, посочени в параграф 2, се 
публикуват в Официален вестник на 
Европейския съюз, серия С.

Or. en

Justification

The new text will make clear that applications for geographical indications must be 
substantiated, by the Member State of origin.  This approach is also in line with that used for 
GI rules on wines.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 173
Член 15, параграф 2, буква б)

(b) a description of the spirit drink including 
principal physical, chemical, 
microbiological and/or organoleptic 
characteristics of the product or the 
foodstuff;

б) описание на спиртната напитка, 
включващо основни физични и/или 
химични и/или органолептични 
характеристики на продукта; 

Or. en

Justification

Like the rapporteur’s amendment 80, this amendment deletes the reference to 
’microbiological’ characteristics which are not important in describing a spirit drink.

In addition it makes clear that the only the relevant specifications for the geographical 
indication must be covered and not all elements in this list.  

Also, since the registration of a GI is clearly only relating to spirit drinks, the reference to 
‘foodstuff’ should be removed.
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Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 174
Член 15, параграф 2, буква е)

(f) any requirements laid down by 
Community and/or national provisions;

е) всички изисквания, определени от 
общностни разпоредби и/или национални 
или регионални разпоредби;

Or. en

Justification

Some spirit drinks also rely on legislation made at the regional level so this should also be 
covered.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 175
Член 15, параграф 2, буква е)

(f) any requirements laid down by 
Community and/or national provisions;

е) всички изисквания, определени от 
общностни разпоредби и/или от 
компетентните национални или 
регионални органи. При необходимост 
за запазване на качество, гарантиране 
на произход или осигуряване на 
контрол, тези правила могат да 
включват изискването спиртна 
напитка, имаща право на географско 
указание, да се бутилира и етикетира, 
за продажба на крайния потребител, в 
страната, региона или местността, 
където спиртната напитка е 
произведена;

Or. en

Justification

The proposal (Art. 13) recognises that the quality of GI spirits is inextricably linked with their 
origin.  Some spirit drinks and quality wines are already protected by compulsory bottling at 
source, and Regulation 510/2006 includes an enabling provision to that effect for certain 
quality foodstuffs with PGIs/PDOs.  
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Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 176
Член 15, параграф 2, алинея 1 а (нова) 

Държавите-членки могат също да 
изискат спиртни напитки, 
произвеждани на тяхна територия, 
които са посочени в Приложение III и 
изнасяни, да бъдат поддържани от 
система за установяване на 
автентичността на документацията.

Or. en

Justification

Reg 1576/89 Art. 10.2 enables Member States to retain their own systems of authentication 
documents in respect of exports of GI spirits. It is important to maintain such a provision, in 
recognition of the value of such national authentication systems in preventing fraudulent 
practices and counterfeits.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 177
Член 18

Spirit drinks exported from the Community 
shall comply with the provisions of this 
Regulation, except where derogations have 
been adopted, in accordance with the 
procedure referred to in Article 19(2), on the 
basis of duly justified applications.

Изнасяните от Общността спиртни 
напитки са съобразени с разпоредбите на 
настоящия регламент. В изключителни 
случаи, когато законодателството на 
третата страна вносител изисква 
това, може да се предостави дерогация 
от разпоредбите на Приложения I и II, 
в съответствие с процедурата, посочена в 
член 19, параграф 2, въз основа на 
надлежно обосновани заявления.

Or. en

Justification

It is crucial that spirit drinks exported from the EU comply with this Regulation in order to 
maintain the reputation and quality of EU spirits in world markets.  In exceptional 
circumstances, however, requests for derogations should be possible when this is to meet 
legislative requirements in third countries.
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Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 178
Член 19, параграф 1

1. The Commission shall be assisted by the 
Management Committee for Spirit Drinks, 
hereinafter referred to as "the Committee".

1. Комисията се подпомага от 
Регулаторния комитет за спиртни 
напитки, оттук нататък наричан 
"Комитета".

Or. it

Justification

With regard to rules on spirit drinks, there are currently no market mechanisms as there are 
for other common markets. The term 'regulatory committee' would therefore seem 
appropriate than that proposed. Moreover, regulatory committee procedures include a 
blocking minority mechanism, which gives Member States stronger powers.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 179
Член 19

1. The Commission shall be assisted by the 
Management Committee for Spirit Drinks, 
hereinafter referred to as "the Committee".

1. Комисията се подпомага от 
Регулаторния комитет за спиртни 
напитки, оттук нататък наричан 
"Комитета".

2. Where reference is made to this 
paragraph, Articles 4 and 7 of 
Decision 1999/468/EC shall apply, having 
regard to the provisions of Article 8 thereof.

2. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат членове 
5 и 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

The period laid down in Article 4(3) of 
Decision 1999/468/EC shall be set at one 
month.

Срокът по член 5, параграф 6 от Решение 
1999/468/ЕО е три месеца.

3. The Committee shall adopt its rules of 
procedure.

3. Комитетът приема свой процедурен 
правилник.

Or. pl

Justification

The Commission proposes to make use of a management committee in spite of the fact that 
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this regulation does not seek to ensure the proper functioning of the market organisation. The 
task of the spirits committee is to adapt and update legislation. A regulatory committee would 
therefore appear more appropriate.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 180
Член 19, параграф 2, алинея 1

2. Where reference is made to this 
paragraph, Articles 4 and 7 of Decision 
1999/468/EC shall apply, having regard to 
the provisions of Article 8 thereof.

2. Когато се прави позоваване на 
настоящия параграф, се прилагат членове
5 и 7 от Решение 1999/468 ЕО, като се 
вземат предвид разпоредбите на член 8 от 
него.

Or. it

Justification

With regard to rules on spirit drinks, there are currently no market mechanisms as there are 
for other common markets. The term 'regulatory committee' would therefore seem 
appropriate than that proposed. Moreover, regulatory committee procedures include a 
blocking minority mechanism, which gives Member States stronger powers.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 181
Член 20

The Annexes shall be amended in 
accordance with the procedure referred to in 
Article 19(2).

Приложения I и III се изменят съгласно 
процедурата, посочена в член 19, 
параграф 2.

Or. pl

Justification

Amendments to the definitions of the various types of spirit drink are such a crucial part of 
the regulation that it should only be possible for such amendments to be made by the 
European Parliament and the Council acting jointly under the codecision procedure, and not 
by a committee as proposed by the Commission.
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 182
Член 22, буква а)

(a) to facilitate the transition from the rules 
provided for in Regulation (EEC) 
No 1576/89 to those established by this 
Regulation;

а) за улесняване на прехода - в рамките 
на период до две години, от правилата по 
Регламент (ЕИО) № 1576/89 към 
установените с настоящия регламент;

Or. es

Justification

In the case of transitional measures a maximum period should be established in order to 
prevent undesirable situations from going on indefinitely. Two years is the time limit laid 
down when Regulation 1576/89 was drawn up.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Изменение 183
Член 22, буква в)

(c) to derogate from certain provisions of
this Regulation, in duly justified cases.

заличава се

Or. nl

Justification

Although the committee procedure is appropriate for the adoption of implementing provisions 
and any transitional provisions, parliamentary control is required in order for the regulation 
itself to be wholly or partially waived.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 184
Приложение I, точка 1 a (нова)

1a. Придаване на завършителен вкус 
или рафиниране: традиционна 
употреба - максимум до 2%, на 
продукти, посочени в част 1 от 
Приложение I относно 
подсладяването, с цел придаване на 
завършителни характеристики на 
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алкохолните напитки, без да се 
накърняват специалните 
законодателни разпоредби на държава-
членка, одобрени преди влизането в 
сила на Регламент 1576/89.

Or. fr

Justification

This definition of what is involved in refining a product in its final production cycle is 
essential if traditional production methods for all spirits are to be safeguarded.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 185
Приложение I, точка 8 a (нова)

8a. Придаване на завършителен вкус 
Придаване на завършителен вкус 
означава традиционна употреба на 
продукти, посочени в точка 1 от 
настоящото приложение, в 
количества, които за отделните 
спиртни напитки са уточнени в 
определенията в Приложение II, с цел 
придаване на отличителен краен вкус.

Or. pl

Justification

Rounding off of the final taste is a method traditionally used in the production of certain spirit 
drinks. A distinction needs to be made between rounding off of the final taste and sweetening. 
The technique is traditionally used in the production of spirit drinks such as wine spirit, 
brandy and vodka. 

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 186
Приложение I, точка 13

13. Description means the terms used on the 
labelling, on the documents accompanying 
the transport of a drink, on the commercial 

13. Описание означава термините, 
използвани върху етикетите, при 
представянето и опаковането, в 
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documents, particularly the invoices and 
delivery notes, and in advertising.

документите, съпровождащи превоза на 
напитка, в търговските документи, по-
специално фактурите и бележките за 
доставка, и в рекламата.

Or. en

Justification

To avoid potential loopholes as a result of ambiguity, the definition of ‘description’ should be 
as wide as possible, including terms used not only on labels but also packaging and 
presentation.   (Note: under the terms of Annex I (15), ‘presentation’ includes advertising and 
sales promotion.)

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 187
Приложение I, точка 16

16. Packaging means the protective 
wrappings, such as papers, straw envelopes 
of all kinds, cartons and cases, used in the 
transport of one or more containers.

16. Опаковане означава предпазните 
опаковки като хартия, всякакъв вид 
сламени опаковки, картонени кутии и 
сандъци, използвани при превоза и/или 
продажбата на един или повече съдове.

Or. en

Justification

For the protection of consumers, it must be made clear that not only transport but also sales 
packaging is covered.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 188
Приложение II, категория A, заглавие

Category A: Spirits Спиртни напитки

Or. en

Justification

This is a consequential amendment to delete the reference to Category A in the title for 
categories 1 -12 which follows on from the deletion of the three categories in Article 3. 
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Изменение, внесено от Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Изменение 189
Приложение II, категория A, точка 1

(1) a spirit drink exclusively produced by 
alcoholic fermentation and distillation, either 
from molasses or syrup produced in the 
manufacture of cane sugar or from sugar-
cane juice itself and distilled at less than 
96% vol. so that the distillate has the 
discernible specific organoleptic 
characteristics of rum;

(1) спиртна напитка, получена 
изключително чрез алкохолна 
ферментация и дестилация, или на меласа 
или сироп, получени при производството 
на захарна тръстика, или на самия сок от 
захарна тръстика, и дестилирана до 96 
об.%, така че дестилатът да притежава 
специфичните за рома органолептични 
характеристики;

(2) the spirit produced by alcoholic 
fermentation and distillation of sugar-cane 
juice which has the aromatic characteristics 
specific to rum and a content of volatile 
substances equal to or exceeding 225 grams 
per hectolitre of alcohol of 100% vol.

(2) спиртна напитка, получена 
изключително чрез алкохолна 
ферментация и дестилация на сока от 
захарната тръстика, притежаваща 
специфичните за рома ароматни 
характеристики, и имаща съдържание на 
летливи вещества, равно или по-голямо 
от 225 g/hl, при 100 об.% алкохол. Тази 
спиртна напитка може да се продава с 
добавяне на думата "земеделски" към 
наименованието "ром", заедно с едно 
от географските указания на 
Френските отвъдморски 
департаменти, посочени в категория А 
от Приложение III.

(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of rum shall be 37,5%.

б) Минималното алкохолно 
съдържание на обем ром е 37,5%.

(c) Rum shall not contain added ethyl 
alcohol of agricultural origin.

в) Ромът не съдържа добавен етилов 
алкохол от земеделски произход, в 
разреден или друг вид, нито -
независимо от смесите, добавен 
дестилат от земеделски произход.

(d) Only natural flavouring substances 
and preparations as defined in 
Article 1(2)(b)(i) and Article 1(2)(c) of 
Directive 88/388/EEC may be used in the 
preparation of rum.

г) Ромът не се ароматизира.

га) Ромът може да съдържа карамел 
само с цел промяна на цвета за 
отлежали и/или рафинирани продукти.

(e) The word 'traditionnel' may be д) Думата "traditionnel" може да се добави 
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supplemented to the geographical 
indications mentioned in category 1 of 
Annex III when the rums are produced by 
distillation at less than 80% vol., after 
alcoholic fermentation of alcohol-producing 
materials originating exclusively in the place 
of production considered. They must have a 
volatile substances content equal to or 
exceeding 225 grams per hectolitre of 
alcohol of 100% vol. and must not be 
sweetened or flavoured. The use of the word 
'traditionnel' does not prevent to use the 
terms 'from sugar production' or 
'agricultural' which may be added to the 
denomination 'rum'.

към географските указания, упоменати в 
точка 1 от Приложение III, когато 
видовете ром са получени чрез 
дестилация до 90 об.%, след алкохолна 
ферментация на суровини за 
производство на алкохол с произход 
изключително от посоченото място на 
производство. Тези видове ром трябва да 
имат съдържание на летливи вещества, 
равно на или по-голямо от 225 g/hl при 
100 об.% алкохол и не трябва да бъдат 
подсладени.  Употребата на думата 
"traditionnel" не пречи да се използват 
термините "от производство на захар" 
или "земеделски", които може да се 
добавят към търговските наименования 
"ром" и към географските указания.

This provision does in no case affect the use 
of the word 'traditionnel' for all products not 
covered by this provision, according to their 
own specific criteria.

Настоящата разпоредба в никакъв случай 
не засяга употребата на думата 
"traditionnel" за всички продукти, които 
не попадат в обхвата на настоящата 
разпоредба, съобразно собствените им 
специфични критерии.

Or. fr

Justification

The names 'agricultural rum' and 'traditional rum' should continue to be protected, thereby 
enabling consumers to identify high-quality products easily. Moreover, the general 
authorisation to add ethyl alcohol or a flavour must be rejected, irrespective of the fact that 
natural flavouring substances or the equivalent may be used, with a view to guaranteeing an 
optimum-quality product.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 190
Приложение II, категория A, точка 1, буква a), параграф 2

(2) the spirit produced by alcoholic 
fermentation and distillation of sugar-cane 
juice which has the aromatic characteristics 
specific to rum and a content of volatile 
substances equal to or exceeding 225 grams 
per hectolitre of alcohol of 100% vol.

(2) спиртна напитка, получена 
изключително чрез алкохолна 
ферментация и дестилация на сока от 
захарната тръстика, притежаваща 
специфичните за рома ароматни 
характеристики, и имаща съдържание на 
летливи вещества, равно или по-голямо 
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от 225 g/hl, при 100 об.% алкохол. Тази 
спиртна напитка може да се продава с 
добавяне на думата "земеделски" към 
наименованието "ром", заедно с едно 
от географските указания на 
Френските отвъдморски 
департаменти, посочени в категория А 
от Приложение III.

Or. fr

Justification

The names 'agricultural rum' and 'traditional rum' should continue to be protected, thereby 
enabling consumers to identify high-quality products easily.

Изменение, внесено от Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Изменение 191
Приложение II, категория A, точка 1, буква г)

(d) Only natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC 
may be used in the preparation of rum.

г) Ромът не може да се ароматизира, 
освен с 'подсилватели'.

Or. it

Justification

As in the case of brandy, rum is always 'refined' in wooden casks for a period of 6 months to 3 
years, and for longer in the case of aged rums. This procedure gives the rum a uniform taste 
as a result of it being kept in wooden casks. The addition of 'enhancers', i.e. natural 
flavourings derived from the wood, may be authorised. While not giving the rum a 
predominant flavour, enhancers can unify its organoleptic characteristics. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 192
Приложение II, категория A, точка 5, буква г)

d) Only natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC 
may be used in the preparation of brandy 

г) Brandy или Weinbrand не се 
ароматизира. Това не изключва 
традиционните методи на 
производство.
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or Weinbrand.

Or. en

Justification

The use of flavouring substances for the final rounding of the traditional organoleptic 
characteristics of Brandy or Weinbrand is an ancestral practice. These traditional production 
methods shall not be questioned for Brandy or Weinbrand. 

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 193
Приложение II, категория A, точка 1, буква г a), (нова)

га) Ромът може да съдържа карамел 
само с цел промяна на цвета за 
отлежали и/или рафинирани продукти.

Or. fr

Justification

The names 'agricultural rum' and 'traditional rum' should continue to be protected, thereby 
enabling consumers to identify high-quality products easily. Moreover, the general 
authorisation to add ethyl alcohol or a flavour must be rejected, irrespective of the fact that 
natural flavouring substances or the equivalent may be used, with a view to guaranteeing an 
optimum-quality product.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 194
Приложение II, категория A, точка 1, буква д), параграф 1

(e) The word 'traditionnel' may be 
supplemented to the geographical 
indications mentioned in category 1 of 
Annex III when the rums are produced by 
distillation at less than 80% vol., after 
alcoholic fermentation of alcohol-producing 
materials originating exclusively in the place 
of production considered. They must have a 
volatile substances content equal to or 
exceeding 225 grams per hectolitre of 
alcohol of 100% vol. and must not be 

д) Думата "traditionnel" може да се добави 
към географските указания, упоменати в 
точка 1 от Приложение III, когато 
видовете ром са получени чрез 
дестилация до 90 об.%, след алкохолна 
ферментация на суровини за 
производство на алкохол с произход 
изключително от посоченото място на 
производство. Тези видове ром трябва да 
имат съдържание на летливи вещества, 
равно на или по-голямо от 225 g/hl при 
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sweetened or flavoured. The use of the word 
'traditionnel' does not prevent to use the 
terms 'from sugar production' or 
'agricultural' which may be added to the 
denomination 'rum'.

100 об.% алкохол и не трябва да бъдат 
подсладени.  Употребата на думата 
"traditionnel" не пречи да се използват 
термините "от производство на захар" 
или "земеделски", които може да се 
добавят към търговските наименования 
"ром" и към географските указания.

Or. fr

Justification

The names 'agricultural rum' and 'traditional rum' should continue to be protected, thereby 
enabling consumers to identify high-quality products easily. Moreover, the general 
authorisation to add ethyl alcohol or a flavour must be rejected, irrespective of the fact that 
natural flavouring substances or the equivalent may be used, with a view to guaranteeing an 
optimum-quality product.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 195
Приложение II, категория A, точка 2, буква в)

(c) Whisky or whiskey shall not contain 
added ethyl alcohol of agricultural origin.

в) Whisky или Whiskey не съдържа 
добавен етилов алкохол от земеделски 
произход или добавен дестилат от 
земеделски произход.

Or. en

Justification

This clarifies that distillate cannot be added to whisky in line with existing provisions in 
Regulation 1576/89 and 1014/90.  

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 196
Приложение II, категория A, точка 2, буква г)

(d) Whisky or whiskey shall not be 
sweetened or flavoured, nor contain any 
additives other than plain caramel colouring.

г) Whisky или Whiskey не се подлага на 
придаване на завършителен вкус, 
подслажда или ароматизира, нито 
съдържа добавки, различни от оцветяване 
от обикновен карамел.
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Or. en

Justification

The amendment  makes clear that whisky cannot be ’rounded’ – addition of sugar via 
rounding is not a traditional practice.  It is essential to remove these ambiguities. 

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Изменение 197
Приложение II, категория A, точка 3, буква д)

(e) For a grain spirit to be designated ‘grain 
brandy’, it must have been obtained by 
distillation at less than 95% vol. from a 
fermented mash of cereals, presenting 
organoleptic features deriving from the raw 
materials used.

д) За да може зърнена спиртна напитка да 
бъде определена като такава, тя трябва 
да бъде получена чрез дестилация до 95 
об.% на ферментирала мъст от зърнени 
култури, притежаваща органолептични 
характеристики, дължащи се на 
използваните суровини.

Or. es

Justification

The term 'brandy' must continue to be restricted to the spirit drink derived from wine spirit, in 
order not to confuse consumers and to ensure complete consistency with the definition of 
brandy to be laid down in the future regulation.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 198
Приложение II, категория A, точка 5, буква в)

c) Brandy or Weinbrand shall not contain 
added ethyl alcohol of agricultural origin.

в) Без да се накърнява буква а), точка 
(1), Brandy или Weinbrand не съдържа 
добавен етилов алкохол или друг 
дестилат от земеделски произход.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 199
Приложение II, категория A, точка 5, буква в)

(c) Brandy or Weinbrand shall not contain в) Без да се накърнява буква а), точка
(1), Brandy или Weinbrand не съдържа 
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added ethyl alcohol of agricultural origin добавен етилов алкохол или друг 
дестилат от земеделски произход.

Or. en

Justification

A general article containing all the allowed practices for spirits (as outlined in the previous 
amendment) would mean no mention of flavouring would be necessary in the Brandy 
definition (as it is not forbidden, it is allowed).

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 200
Приложение II, категория A, точка 5, буква г)

(d) Only natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC 
may be used in the preparation of brandy 
or Weinbrand.

заличава се

Or. en

Justification

See justification of amendment to point (c).

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 201
Приложение II, категория A, точка 6, буква г)

(d) Only natural flavouring substances and 
preparations as defined in Article 1(2)(b)(i) 
and Article 1(2)(c) of Directive 88/388/EEC 
may be used in the preparation of grape 
marc spirit or grape marc.

г) За приготвянето на спиртна напитка от 
гроздови джибри или джиброва спиртна 
напитка може да се използват само 
естествени ароматизиращи вещества и 
препарати, определени съответно в член 
1, параграф 2, буква б), (i) и буква в) от 
Директива 88/388/ЕИО. Комбинираната 
дестилация на гроздови джибри при 
наличието на семена на ароматните 
култури анасон и копър, каквато е 
традиционната практика в определени 
райони на ЕС, не се счита за 
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ароматизиране. 

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 202
Приложение II, категория A, точка 11, буква д)

(e) The name under which Hefebrand is sold 
may be supplemented by the name of the 
basic material used.

д) Наименованието, под което се продава 
Hefebrand, трябва да бъде допълнено с  
наименованието на основната използвана 
суровина.

Or. de

Justification

On consumer information grounds, the basic material used must be indicated.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 203
Приложение II, категория Б, заглавие

Category B: Specific Spirit Drinks Специфични спиртни напитки

Or. en

Justification

This is a consequential amendment to delete the reference to Category B in the title for 
categories 13-45 which follows on from the deletion of the three categories in Article 3.

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 204
Приложение II, категория Б, точка 13, параграф 1

(1) produced by macerating, within the 
minimum proportion of 100 kilograms of 
fruit per 20 litres of 100% vol. alcohol, 
certain berries and other fruit such as 
raspberries, blackberries, bilberries and 
others, whether partially fermented or 
unfermented, in ethyl alcohol of agricultural 

(1) получени изключително чрез 
накисване, при минимално съотношение 
от 100 кg плодове в 20 l при 100 об.% 
алкохол, на някои месести семкови и 
други плодове, като малини, къпини, 
боровинки и други, независимо дали са 
частично ферментирали или 
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origin or in spirit or distillate, followed by 
distillation.

неферментирали, в етилов алкохол от 
земеделски произход или в спиртна 
напитка или дестилат, последвано от 
дестилация.

Or. fr

Justification

The addition of the word 'exclusively' will help to safeguard the tradition of distilling these 
spirits and protect the product against colouring, sweetening or improvement.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 205
Приложение II, категория Б, точка 16, буква а)

(a) Gentian spirit is a spirit drink produced 
from a distillate of gentian, itself obtained by 
the fermentation of gentian roots with or 
without the addition of ethyl alcohol of 
agricultural origin.

а) Спиртна напитка от синя тинтява е 
спиртна напитка, получена от дестилат на 
синя тинтява, който е добит чрез 
ферментация на корени на синя тинтява с 
или без добавяне на етилов алкохол от 
земеделски произход и/или плодов 
дестилат и/или плодова спиртна 
напитка.

Or. de

Justification

In particular in Alpine regions a fruit distillate (e.g. an apple spirit) is used rather than ethyl 
alcohol to dilute the gentian distillate. The intensive flavour of the gentian completely masks 
that of the spirit used. This amendment is necessary because dilution using fruit distillates is 
standard, traditional practice in many small distilleries. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 206
Приложение II, категория Б, точка 16 а (нова)

16a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz е спиртна напитка, 
получена от дестилат на корени на 
meisterwurz (peucedanum ostruthium), 
накиснати в костилкови плодове с или 
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без добавяне на етилов алкохол от 
земеделски произход и/или плодови 
дестилати. 
б) Минималното алкохолно 
съдържание на обем Meisterwurz е 
37,5%. 
в) Meisterwurz не може да се 
ароматизира.

Or. de

Justification

'Meisterwurz' has always been produced in this way by distilleries in Alpine countries and 
due account should be taken of this traditional procedure designed to maintain quality.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 207
Приложение II, категория Б, точка 17, буква а)

(a) Juniper-flavoured spirit drinks are spirit 
drinks produced by flavouring ethyl alcohol 
of agricultural origin and/or grain spirit 
and/or grain distillate with juniper 
(Juniperus communis) berries.

а) Хвойнови спиртни напитки са спиртни 
напитки, получени чрез ароматизиране с 
плодове от хвойна (juniperus communis) 
на етилов алкохол от земеделски 
произход и/или на спиртна напитка и/или 
дестилат от зърнени култури, и/или на 
плодов дестилат и/или плодова 
спиртна напитка.

Or. de

Justification

Ethyl alcohol of agricultural origin and/or grain spirit and/or grain distillate with juniper 
berries may already be added to juniper-flavoured spirit drinks. The use of fruit distillates 
should also be allowed. This amendment is necessary because the maceration of juniper in 
fruit distillates is standard, traditional practice in many small distilleries and the resulting 
product tastes so strongly of juniper that the flavour of the original distillate can no longer be 
made out. 
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Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Изменение 208
Приложение II, категория Б, точка 17, буква г)

(d) Juniper flavoured spirit drinks may be 
sold under the names ‘Wacholder’, 
‘ginebra’, or ‘genebra’.

г) Хвойнови спиртни напитки могат да се 
продават под наименованията 
‘Wacholder’, ‘genevere’ или ‘genebra’.

Or. es

Justification

The term 'ginebra' must be restricted to the drink defined in paragraph 18 of Annex II to the 
proposal, the alcoholic strength of which must be much higher (37.5o proof). Otherwise this 
could cause confusion amongst Spanish consumers, since the term 'ginebra' is used only in 
Spain and is entirely synonymous with the term 'gin'. Furthermore, the Commission proposal 
could result in unfair competition by requiring 'gin' manufacturers (whose products must be 
at least 37.5o proof) to operate on the Spanish market alongside manufacturers of 'ginebra' -
a product whose requisite strength is only 15o proof.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 209
Приложение II, категория Б, точка 20, буква а), точки 1-4

(1) obtained exclusively from ethyl alcohol 
of agricultural origin, with a maximum 
methanol content not exceeding 5 grams per 
hectolitre of pure alcohol,

1) получен изключително от етилов 
алкохол от земеделски произход с 
максимално съдържание на метанол, 
ненадвишаващо 5 g/hl на 100 об.%
алкохол, чийто аромат е внесен 
изключително чрез редестилацията на 
етилов алкохол в традиционен аламбик, с 
всички използвани естествени растителни 
суровини,

(2) whose flavour is introduced solely 
through the re-distillation in traditional stills 
of ethyl alcohol in the presence of all the 
natural plant materials used,
(3) the resultant distillate of which contains 
at least 70% alcohol by vol.,

(3) полученият дестилат съдържа най-
малко 70 об.% алкохол,

(4) where any further added ethyl alcohol 
must be exclusively from the same raw 
material,

(4) при който допълнително добавен 
етилов алкохол от земеделски произход 
трябва да отговаря на 
характеристиките, посочени в 
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Приложение I, точка (3), но с 
максимално съдържание на метанол, 
ненадвишаващо 5 g/hl на 100 % алкохол,

(5) which does not contain added sweeteners 
or colorants,

(5) който не съдържа добавени 
подсладители, надвишаващи 0,1 g захар 
на литър от крайния продукт, или 
оцветители,

(6) which does not contain added ingredients 
other than water.

(6) който не съдържа добавени съставки, 
различни от вода.

Or. en

Justification

The proposed definition re-orders the Commission’s proposed text to improve clarity.  The 
additional text at point 4 allows sugars to be added for the purpose of authentication which 
enables the industry to prevent fraud and counterfeiting of products.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Изменение 210
Приложение II, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
цвекло: 

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи и/или 
меласа от захарно цвекло,

(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

- дестилирана и/или обработена до 
минимално алкохолно съдържание 96,0 
об.% по такъв начин, че специфичните 
органолептични характеристики на 
използваните суровини и на формираните 
при ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно и в която 
максималните стойности на 
остатъчни количества етилов алкохол 
трябва да отговарят на посочените в 
Приложение I, с изключение на 
остатъчните количества метанол в 
крайния продукт, чиито стойности не 
трябва да надвишават 30 g/hl чист 
алкохол.
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This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics,

Този процес може да бъде последван от 
обработване посредством спомагателни 
технологични практики, включително 
обработване с активен въглен, за 
придаване на специални органолептични 
характеристики,

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the 
final product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.
(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37,5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 
fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
получени от ферментацията на суровини.
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation 
or labelling of vodka shall indicate in the 
same visual field as the sales denomination 
the raw materials utilised to produce the 
ethyl alcohol of agricultural origin. The 
characters shall be no larger than half and 
no smaller than one third of the size of the 
characters used for the sales denomination.

Or. en

Justification

Vodka is traditionally produced from grain, potatoes and/or sugarbeet molasses, and it is 
therefore very important  that vodka should be accorded  the same protection as other spirit 
drinks such as rum or whisky, etc Such a definition will contribute to the safeguarding of 
quality standards for this important category of EU spirits.

Изменение, внесено от Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Изменение 211
Приложение II, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
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цвекло:
(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи и/или 
меласа от захарно цвекло,

(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

- дестилирана и/или обработена до 
минимално алкохолно съдържание 96,0 
об.% по такъв начин, че специфичните 
органолептични характеристики на 
използваните суровини и на формираните 
при ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно и в която 
максималните стойности на 
остатъчни количества етилов алкохол 
трябва да отговарят на посочените в 
Приложение I, с изключение на 
остатъчните количества метанол в 
крайния продукт, чиито стойности не 
трябва да надвишават 30 g/hl чист 
алкохол.

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics, 

Този процес може да бъде последван от 
обработване посредством спомагателни 
технологични практики, включително 
обработване с активен въглен, за 
придаване на специални органолептични 
характеристики,

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the 
final product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.
(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37,5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 
fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
получени от ферментацията на суровини. 
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation 
or labelling of vodka shall indicate in the 
same visual field as the sales denomination 
the raw materials utilised to produce the 
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ethyl alcohol of agricultural origin. The 
characters shall be no larger than half and 
no smaller than one third of the size of the 
characters used for the sales denomination.

Or. en

Justification

Vodka is traditionally produced from grain, potatoes and/or sugarbeet molasses, and it is 
therefore very important  that vodka should be accorded  the same protection as other spirit 
drinks such as rum or whisky, etc. The choice of ingredients affects  the organoleptic (taste) 
characteristics, and they must  therefore be restricted to grain, potatoes and/or sugarbeet 
molasses.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Изменение 212
Приложение II, точка 29, буква a), уводна част и параграф 1

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
цвекло: 

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи и/или 
меласа от захарно цвекло,

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, point 29 by Andres Tarand, GenowefaGrabowska

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 213
Приложение II, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от земеделски 
произход:

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи или 
меласа от захарно цвекло,

(2) distilled and/or rectified so that the (2) дестилирана и/или обработена по 
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organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

такъв начин, че специфичните 
органолептични характеристики на 
използваните суровини и на формираните 
при ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно,

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics.

Този процес може да бъде последван от 
редестилация и/или обработване 
посредством спомагателни технологични 
практики, включително обработване с 
активен въглен, за придаване на 
специални органолептични 
характеристики.

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the final 
product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

Максималните стойности на остатъчни 
количества етилов алкохол трябва да 
отговарят на посочените в Приложение I, 
с изключение на остатъчните количества 
метанол в крайния продукт, чиито 
стойности не трябва да надхвърлят 15 g/hl  
чист алкохол.

(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37,5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 
fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
получени от ферментацията на суровини. 
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka shall indicate in the same 
visual field as the sales denomination the 
raw materials utilised to produce the ethyl 
alcohol of agricultural origin. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

г) Без да накърнява разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, описанието, 
представянето или етикетирането на 
водката може да укаже в същото 
зрително поле като търговското 
наименование суровините, използвани за 
получаването на етиловия алкохол от 
земеделски произход.  Големината на 
буквите не може да надвишава 
половината и да бъде по-малка от една 
трета от големината на буквите, 
използвани за търговското наименование.

Or. pl
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Justification

The aim of confining the list of raw materials used in the production of vodka to grain, 
potatoes or sugar-beet molasses is to maintain the existing high standard of quality and good 
reputation of vodka and to ensure that traditional, centuries-old production methods continue 
to be used. The above definition covers some 96% of vodkas currently available on the EU 
market.

Изменение, внесено от Liam Aylward

Изменение 214
Приложение II, категория Б, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от земеделски 
произход, получен след ферментация с 
дрожди на:

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) зърнени култури, картофи и/или 
меласа; или
(2) други земеделски суровини,

(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

дестилирана и обработена по такъв 
начин, че специфичните органолептични 
характеристики на използваните 
суровини и на формираните при 
ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно,

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics,

Този процес може да бъде последван от 
редестилация и/или обработване 
посредством спомагателни технологични 
практики, включително обработване с
активен въглен, за придаване на 
специални органолептични 
характеристики,

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the final 
product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

Максималните стойности на остатъчни 
количества етилов алкохол трябва да 
отговарят на посочените в Приложение I, 
с изключение на остатъчните количества 
метанол в крайния продукт, чиито 
стойности не трябва да надхвърлят 10 g/hl  
чист алкохол.

(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37.5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
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fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

получени от ферментацията на суровини. 
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or
labelling of vodka shall indicate in the same 
visual field as the sales denomination the 
raw materials utilised to produce the ethyl 
alcohol of agricultural origin. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

г) Без да накърнява разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, описанието, 
представянето и етикетирането на водка, 
получена от суровини различни от 
зърнени култури, картофи и меласа, 
съдържа в същото зрително поле като 
търговското наименование 
обозначението "дестилирана от...", 
допълнено от суровините, използвани за 
получаването на етиловия алкохол от 
земеделски произход. Етикетирането е 
в съответствие с Директива 
2000/13/ЕО. Големината на буквите не 
може да надвишава половината и да бъде 
по-малка от една трета от големината на 
буквите, използвани за търговското 
наименование.

Or. en

Justification

This amendment would replace amendment 40 tabled by the Rapporteur and is in two parts.  

First, it draws a clear distinction between vodka produced from cereals, potatoes, sugar beet 
or sugar cane and vodka made from other raw materials. This amendment includes sugar 
cane in the list of raw materials in paragraph (a)(1) on advice that not to do so would be 
contrary to WTO rules.

Изменение, внесено от Avril Doyle

Изменение 215
Приложение II, категория Б, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от земеделски 
произход, получен след ферментация с 
дрожди на:

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) зърнени култури, картофи и/или 
меласа; или
(2) други земеделски суровини,
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(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

дестилирана и обработена по такъв 
начин, че специфичните органолептични 
характеристики на използваните 
суровини и на формираните при 
ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно,

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics,

Този процес може да бъде последван от 
редестилация и/или обработване 
посредством спомагателни технологични 
практики, включително обработване с 
активен въглен, за придаване на 
специални органолептични 
характеристики,

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the final 
product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

Максималните стойности на остатъчни 
количества етилов алкохол трябва да 
отговарят на посочените в Приложение I, 
с изключение на остатъчните количества 
метанол в крайния продукт, чиито 
стойности не трябва да надхвърлят 10 g/hl  
чист алкохол.

(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37.5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 
fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
получени от ферментацията на суровини. 
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka shall indicate in the same 
visual field as the sales denomination the 
raw materials utilised to produce the ethyl 
alcohol of agricultural origin. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

г) Без да накърнява разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, описанието,
представянето и етикетирането на водка, 
получена от суровини различни от 
зърнени култури, картофи и меласа, 
съдържа в същото зрително поле като 
търговското наименование 
обозначението "дестилирана от...", 
допълнено от суровините, използвани за 
получаването на етиловия алкохол от 
земеделски произход. Етикетирането е 
в съответствие с Директива 
2000/13/ЕО. Големината на буквите не 
може да надвишава половината и да бъде 
по-малка от една трета от големината на 
буквите, използвани за търговското 
наименование.
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Or. en

Justification

This amendment would replace amendment 40 tabled by the Rapporteur and is in two parts.  

First, it draws a clear distinction between vodka produced from cereals, potatoes, sugar beet 
or sugar cane and vodka made from other raw materials.  This amendment includes sugar 
cane in the list of raw materials in paragraph (a)(1) on advice that not to do so would be 
contrary to WTO rules.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 216
Приложение II, категория Б, точка 29

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
цвекло: 

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи и/или 
меласа от захарно цвекло,

(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

- дестилирана и/или обработена до 
минимално алкохолно съдържание 96,0 
об.% по такъв начин, че специфичните 
органолептични характеристики на 
използваните суровини и на формираните 
при ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно и в който 
максималните стойности на 
остатъчни количества етилов алкохол 
трябва да отговарят на посочените в 
Приложение I, с изключение на 
остатъчните количества метанол в 
крайния продукт, чиито стойности не 
трябва да надхвърлят 10 g/hl чист 
алкохол.

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics,

Този процес може да бъде последван от 
обработване посредством спомагателни 
технологични практики, включително 
обработване с активен въглен, за 
придаване на специални органолептични 
характеристики,

Maximum levels of residue shall meet those 
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laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the 
final product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.
(b) The minimum alcoholic strength by 
volume of vodka shall be 37,5%.

б) Минималното алкохолно съдържание 
на обем водка е 37,5%.

(c) The only flavourings which may be 
added are natural flavouring compounds 
present in distillate obtained from the 
fermented raw materials. In addition, the 
product may be given special organoleptic 
characteristics, other than a predominant 
flavour.

в) Единствените ароматични продукти, 
които могат да се добавят, са естествени 
ароматизиращи съставки в дестилат, 
получени от ферментацията на суровини. 
Освен това, на продукта може да се 
придадат специални органолептични 
характеристики, различни от 
преобладаващия вкус.

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation 
or labelling of vodka shall indicate in the 
same visual field as the sales denomination 
the raw materials utilised to produce the 
ethyl alcohol of agricultural origin. The 
characters shall be no larger than half and 
no smaller than one third of the size of the 
characters used for the sales denomination.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Изменение, внесено от Bogusław Sonik

Изменение 217
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), уводна част

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
цвекло:

Or. pl

Justification

Vodka is a drink which has traditionally been produced from grain, potatoes and/or sugar 
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beet molasses. In accordance with the objectives of this proposal for a regulation, it should be 
given the same support as other distilled drinks (e.g. rum and whisky). This will benefit both 
vodka producers and, above all, consumers.

The above provision was adopted by Parliament's Committee on Agriculture and Rural 
Development in its opinion, and by the European Economic and Social Committee in the final 
version of its opinion. Furthermore, COPA-COGECA, in a formal statement, endorsed the 
need for a restricted definition of the term vodka. 

Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Изменение 218
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), уводна част

a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:

а) Водката е спиртна напитка, получена 
от етилов алкохол от зърнени култури, 
картофи и/или меласа от захарно 
цвекло:

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Изменение, внесено от Jiří Maštálka

Изменение 219
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а)

(a) Vodka is a spirit drink produced from 
ethyl alcohol of agricultural origin:  

 

a) Водката е спиртна напитка, получена 
или чрез редестилация на етилов 
алкохол от земеделски произход, или 
чрез пречистване с активен въглен, 
които е възможно да бъдат последвани 
от пречистваща дестилация или 
равностойна обработка, така че 
органолептичните характеристики на
използваните суровини да бъдат 
намалени избирателно.

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(2) distilled and/or rectified so that the 
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organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced, 
This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics,
Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the final 
product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

Максималните стойности на остатъчни 
количества етилов алкохол трябва да 
отговарят на посочените в Приложение I, 
с изключение на остатъчните количества 
метанол в крайния продукт, чиито 
стойности не трябва да надхвърлят 10 g/hl 
чист алкохол.

Or. en

Justification

The existing definition must be kept as it is stated in Regulation No 1576/89 with minor 
changes.

Additionally, Article 5 enables any Member State to set out stricter rules on description, 
labelling, packaging and presentation of spirit drinks produced on their own territory. It 
provides sufficient possibility to address specific consumers needs identified in individual 
Member States, on the basis of subsidiarity principle.

Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Изменение 220
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), точка 1

(1) obtained following fermentation, with 
yeast, from agricultural raw materials,

(1) получена след ферментация с дрожди 
на зърнени култури, картофи и/или 
меласа от захарно цвекло,

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.
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Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Изменение 221
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), точка 2

(2) distilled and/or rectified so that the 
organoleptic characteristics of the raw 
materials used and by-products formed in 
fermentation are selectively reduced,

(2) дестилирана и/или обработена до 
минимално алкохолно съдържание 96,0 
об.% по такъв начин, че специфичните 
органолептични характеристики на 
използваните суровини и на формираните 
при ферментацията вторични продукти се 
намаляват избирателно и в която 
максималните стойности на 
остатъчни количества етилов алкохол 
трябва да отговарят на посочените в 
Приложение I, с изключение на 
остатъчните количества метанол в 
крайния продукт, чиито стойности не 
трябва да надвишават 30 g/hl чист 
алкохол.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Изменение 222
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), точка 2, алинея 2

This process may be followed by 
redistillation and/or treatment with 
appropriate processing aids, including 
treatment with activated charcoal, to give it 
special organoleptic characteristics, 

Този процес може да бъде последван от 
обработване посредством спомагателни 
технологични практики, включително 
обработване с активен въглен, за 
придаване на специални органолептични 
характеристики, 

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.
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Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Изменение 223
Приложение II, категория Б, точка 29, буква а), точка 2, алинея 3

Maximum levels of residue shall meet those 
laid down in Annex I for ethyl alcohol, 
except that the methanol residue in the 
final product shall not exceed 10 grams per 
hectolitre of pure alcohol.

заличава се

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.

Изменение, внесено от Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Изменение 224
Приложение II, категория Б, точка 29, буква г)

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation 
or labelling of vodka shall indicate in the 
same visual field as the sales denomination 
the raw materials utilised to produce the 
ethyl alcohol of agricultural origin. The 
characters shall be no larger than half and 
no smaller than one third of the size of the 
characters used for the sales denomination.

заличава се

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand

Изменение, внесено от Jiří Maštálka

Изменение 225
Приложение II, категория Б, точка 29, буква г)

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation 

г) Държавите-членки могат да 
определят по-строги или 



PE 378.844v01-00 74/87 AM\633686BG.doc

BG

or labelling of vodka shall indicate in the 
same visual field as the sales denomination 
the raw materials utilised to produce the 
ethyl alcohol of agricultural origin. The 
characters shall be no larger than half and 
no smaller than one third of the size of the 
characters used for the sales denomination.

допълнителни правила  относно 
описанието, етикетирането, 
пакетирането и представянето на 
водка, в съответствие с член 5.

Or. en

Justification

See justification to Annex II, point 29, letter a) by Jiří Maštálka

Изменение, внесено от Linda McAvan, Riitta Myller

Изменение 226
Приложение II, Категория Б, точка 29, буква г)

(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka shall indicate in the same 
visual field as the sales denomination the 
raw materials utilised to produce the ethyl 
alcohol of agricultural origin. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

г) Без да накърнява разпоредбите на
Директива 2000/13/ЕО, описанието, 
представянето или етикетирането на 
водка не получена от картофи, зърнени 
култури или меласа, съдържа в същото 
зрително поле като търговското 
наименование обозначението 
"направена от...", допълнено от 
суровините, използвани за получаването 
на етиловия алкохол от земеделски 
произход. Етикетирането е в 
съответствие с Директива 2000/13/ЕО.
Големината на буквите не може да 
надвишава половината и да бъде по-
малка от една трета от големината на 
буквите, използвани за търговското 
наименование.

Or. en

Justification

See justification to amendment to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 227
Приложение II, Категория Б, точка 29, буква г)
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(d) Without prejudice to Directive 
2000/13/EC, the description, presentation or 
labelling of vodka shall indicate in the same 
visual field as the sales denomination the 
raw materials utilised to produce the ethyl 
alcohol of agricultural origin. The characters 
shall be no larger than half and no smaller 
than one third of the size of the characters 
used for the sales denomination.

г) Без да накърнява разпоредбите на 
Директива 2000/13/ЕО, описанието, 
представянето или етикетирането на 
водка, която не е получена от картофи, 
зърнени култури или меласа, включва в 
същото зрително поле като търговското 
наименование думите „получена от…”, 
заедно с наименованието на основните 
суровини, използвани за получаването на 
етилов алкохол от земеделски произход. 
Етикетирането е в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
2000/13/ЕО. Големината на буквите не 
може да надвишава половината и да бъде 
по-малка от две трети от големината на 
буквите, използвани за търговското 
наименование

Or. de

Justification

Vodka produced from grain, potatoes and molasses can be described as a traditional product. 
For that reason, this product should not contain any additional ingredients. Since the ethyl 
alcohol in vodka can also be derived from other agricultural products, the product in 
question should be specified so that consumers can tell more easily precisely what kind of 
vodka they are buying.

Изменение, внесено от Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Изменение 228
Приложение II, Категория Б, точка 31, буква г), параграф 1

(d) The following compound terms may be 
used in the presentation of liqueurs produced 
in the Community in the case of use of ethyl 
alcohol of agricultural origin to mirror 
traditional production methods:

г) Следните съставни термини могат да се 
използват при представяне на ликьори, 
произведени в Общността, в случай на 
използване на етилов алкохол от винен
произход за отразяване на традиционните 
производствени методи:

Or. es

Justification

The term 'brandy' must continue to be restricted to the spirit drink derived from wine spirit in 
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order not to confuse consumers and to ensure complete consistency with the definition of 
brandy to be laid down in the future regulation.

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 229
Приложение II, Категория Б, точка 40, буква a)

a) Nocino is a liqueur the flavour of which is 
given mainly by maceration and/or 
distillation of whole green walnut kernels
(Jugians regia L.) with a minimum sugar 
content equivalent to 100 grams per litre of 
invert sugar

a) Nocino е ликьор, чийто аромат се 
придава основно чрез накисване и/или 
дестилация на цели зелени орехови ядки 
(Juglans regia L.), с минимално захарно 
съдържание, равняващо се на 100 g/l, 
изразено в инвертна захар.

Or. en

Justification

The English text of the definition of ‘nocino’ contains an error, in that the product is obtained 
by means of the maceration and/or distillation of whole walnuts, and not just the kernels.  In 
addition, there is a misprint in the scientific name for the walnut.

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 230
Приложение II, Категория Б, точка 40, буква a)

(a) Nocino is a liqueur the flavour of which 
is given mainly by maceration and/or 
distillation of whole green walnut kernels 
(Jugians regia L.) with a minimum sugar 
content equivalent to 100 grams per litre of 
invert sugar.  

a) Nocino е ликьор, чийто аромат се 
придава основно чрез накисване и/или 
дестилация на цели зелени орехови ядки 
(Juglans regia L.), с минимално захарно 
съдържание, равняващо се на 100 g/l, 
изразено в инвертна захар.

Or. en

Justification

The English text of the definition of ‘nocino’ contains an error, in that the product is obtained 
by means of the maceration and/or distillation of whole walnuts, and not just the kernels.  
There is also a misprint (Juglans, not Jugians).
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Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 231
Приложение II, Категория Б, точка 41, буква в)

(c) Only natural flavourings, substances 
and preparations as defined in Article 
1(2)(b)(i) and Article 1(2)(c) of Directive 
88/388/EEC may be used in the preparation 
of egg liqueur or advocaat or avocat or 
Advokat.

в) За приготвянето на яйчен ликьор или 
advocaat или avocat или Advokat не могат 
да се използват сухи яйчени продукти.

Or. de

Justification

In order to obviate any need to use colourings such beta carotene, only pure egg yolk (with no 
traces of egg white) must be used. The use of dried egg products must be banned for high-
quality products produced using traditional methods.

Изменение, внесено от Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Изменение 232
Приложение II, Категория Б, буква 44 a (нова)

44a. 'Vruchtenjenever' или ‘Jenever met 
vruchten’
a) 'Vruchtenjenever' или 'Jenever met 
vruchten' е ликьор или друга спиртна 
напитка, която отговаря на следните 
условия:
1. напитката е получена или чрез 
аромата „jenever” от плод или 
растения и/или от части на плод или 
растения, или чрез прибавяне на плодов 
сок и/или дестилати на плод или 
растения, или дестилати на 
концентрирани аромати, извлечени от 
плод или растения;
2. може да бъде прибавен допълнителен
аромат чрез естествени и/или
идентични на естествените аромати;
3. напитката може да бъде
подсладена;
4. напитката притежава 
органолептичните характеристики на 
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съответния плод;
- с минимално алкохолно съдържание 
на обем от 20 %.
Наименованието на съответния плод 
може да замести ”vruchten”.

Or. nl

Justification

The definition of 'vruchtenjenever' should be retained (see annex to Regulation (EC) No 
1014/90), as the characteristics of this drink do not fully coincide with those of jenever. 
Vruchtenjenever can therefore not be regarded as a product the protection of whose name is 
guaranteed by means of the geographical indication for jenever listed in Annex III.

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 233
Приложение II, Категория Б, точка 45, буква a)

(a) Topinambur is a spirit drink produced 
solely by fermentation of Jerusalem 
artichoke tubers (Helianthus tuberosus L.).

(a) Topinambur е спиртна напитка, 
произведена единствено чрез 
ферментация и дестилация на корени от 
Йерусалимски топинамбур (Helianthus 
tuberosus L.), изключително, с  
алкохолно съдържание на обем по-
малко от 86 %.

Or. de

Justification

What we are dealing with here is a spirit, so that distillation must produce a maximum 
alcoholic strength by volume of 86%.

Изменение, внесено от Linda McAvanИзменение234

Приложение II, Категория В, дял

Category C: Other spirit drinks  Други спиртни напитки

Or. en

Justification

This is a consequential amendment to delete the reference to Category C in the title for 
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categories 46 a and b which follows on from the deletion of the three categories in Article 3.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 235
Приложение II, Категория В, точка 2

2. Rum-Verschnitt is produced in Germany 
and obtained by mixing rum and alcohol, 
whereby a minimum proportion of 5% of the 
alcohol contained in the final product must 
come from rum. As regards the labelling and 
presentation of the product Rum-Verschnitt
the word Verschnitt must appear on the 
description, presentation or labelling in 
characters of the same type, size and colour 
as, and on the same line as, the word "Rum"
and, in the case of bottles, on the front label. 
Where this product is sold outside the 
German market, its alcoholic composition 
must appear on the label.   

45a. Rum-Verschnitt се нарича продукт,
произведен в Германия и получен чрез 
купажиране на ром и алкохол, като 
минимум 5% от алкохола, съдържащ се в 
крайния продукт, трябва да произхожда 
от ром. Що се отнася до етикетирането и 
представянето на продукта 
Rum-Verschnitt, терминът Verschnitt
трябва да фигурира в описанието, 
представянето и етикетирането на един и 
същ ред с еднакви по вид, размер и цвят 
букви, както и думата „Rum", и трябва да 
фигурира върху челния етикет на 
бутилките. Когато този продукт се 
продава извън германския пазар, 
неговото алкохолно съдържание трябва 
да фигурира върху етикета.

Or. de

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3.

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 236
Приложение II, Категория В, точка 3

3. Slivovice is produced in the Czech 
Republic and obtained by the addition to the 
plum distillate, before the final distillation, 
of a maximum proportion of 30% by volume 
of ethyl alcohol of agricultural origin.  This 
product must be described as "spirit drink" 
and may also use the name Slivovice in the 

45б. Slivovice се произвежда в Чешката 
република и се получава чрез добавяне на 
дестилат от сливи, преди крайната 
дестилация, при максимално допустима 
концентрация на обем от 30 % етилов 
алкохол от земеделски произход. Този 
продукт може да бъде описан като 
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same visual field on the front label.  If this 
Czech Slivovice is marketed in the 
Community, its alcoholic composition must 
appear on the label. This provision is 
without prejudice to the use of the name 
Slivovice for fruit spirits according to point 
9 of category A.

"спиртна напитка" и може да използва 
названието Slivovice в същото зрително 
поле на челния етикет. Ако продуктът 
чешка Slivovice се предлага на 
общностния пазар, неговото алкохолно 
съдържание трябва да фигурира на 
етикета. Настоящата разпоредба не засяга 
използването на названието Slivovice при 
плодови спиртни напитки, съгласно 
категория 9.

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3.   

Изменение, внесено от Linda McAvan

Изменение 237
Приложение II, Категория В, параграф 1

1. All spirit drinks which meet the definition 
of Article 1 but do not qualify for inclusion 
in category A or B shall be described, 
presented and labelled with the sales 
denomination "spirit drink".  

Всички спиртни напитки, които отговарят 
на определението в член 1, но не 
отговарят на условията за включване в 
категории от 1 до 45, се описват, 
представят и етикетират с търговското 
наименование „спиртна напитка”.

Or. en

Justification

This is a consequential amendment following the deletion of the three categories in Article 3. 

Изменение, внесено от Françoise Grossetête

Изменение 238
Приложение III, точка 1, таблица

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 
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Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Malaga Ron de Malaga
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Justification

Given that it is defined in point 1 of Annex II, the term 'traditional' need no longer appear in 
the geographical indications.

Provision must be made for new geographical indications to take account of both the diversity 
and the specific nature of rum production in the French overseas departments.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Изменение 239
Приложение III, точка 1, таблица

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
mer
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Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Justification

Given that it is defined in point 1 of Annex II, the term 'traditional' need no longer appear in 
the geographical indications.

Provision must be made for new geographical indications to take account of both the diversity 
and the specific nature of rum production in the French overseas departments.

Изменение, внесено от Carl Schlyter, Jill Evans

Изменение 240
Приложение III, точка 2, таблица, отметка 1 a (нова)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Justification

This amendment seeks to give the same legal protection to the Scots Gaelic phrase as is 
already afforded to the English version and its Irish equivalent, whilst not obliging Scotch 
whisky producers to use Gaelic labelling if they do not wish to.

Изменение, внесено от John Bowis

Изменение 241
Приложение III, точка 2, таблица

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

Whisky español Whisky español
(These denominations may be supplemented 
by the terms ‘malt’ or ‘grain’)

(Тези наименования могат да бъдат 
допълнени с термините „малц” или 
„зърнени култури”)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey
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(These denominations may be supplemented 
by the words ‘Pot Still’ or ‘malt’ or ‘grain’)

(Тези наименования могат да бъдат 
допълнени с думите „рot still” или 
„малц”, или „зърнени култури”)
Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(the entry changed place)

Justification

Current provisions needs to be maintained permitting geographical indications to be 
accompanied by additional particulars, subject to regulation by the relevant authority of the 
country in question.  While the terms ‘malt’ and ‘grain’ are commonly used for Scotch 
Whisky, they are not the only permitted additional terms. It is important to remove any 
ambiguity that permitted supplementary terms for Scotch Whisky should be determined by the 
relevant UK authority.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 242
Приложение III, точка 5, таблица, отметки 3 - 5

Предложение на Комисията

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Изменение от Парламента

Brandy Αττικής / Brandy of Attica Гърция
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Гърция

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Гърция

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 243
Приложение III, точка 6, таблица, отметка 34 a (нова) 
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Tsikoudia                            Гърция

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 244
Приложение III, точка 6, таблица, отметка 35 a (нова)

Tsipouro                             Гърция

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 245
Приложение III, точка 10, таблица, отметка 9 a (нова)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand is produced from common pears and is a typical local high-
quality fruit spirit. For that reason, this regional spirit should be identified by means of an 
indication of geographical origin.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 246
Приложение III, точка 10, таблица, отметка 9 б (нова)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand is produced from common pears and is a typical local 
high-quality fruit spirit. For that reason, this regional spirit should be identified by means of 
an indication of geographical origin.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 247
Приложение III, точка 10, таблица, отметка 9 в (нова)
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Pregler

Or. de

Justification

Pregler is made from apples and pears and is a typical local high-quality fruit spirit from 
eastern Tirol. For that reason, this regional spirit should be identified by means of an 
indication of geographical origin.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 248
Приложение III, точка 23, таблица, отметки 7 a - 7 д (нови)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo от Милитена                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo от Пломари             ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo от Каламата            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo от Тракия                      ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo от Македония      ...

Изменение, внесено от Christa Klaß

Изменение 249
Приложение III, точка 31, таблица, отметка 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee  Austria Jagertee/Jagatee                          Австрия

Jägertee                                     Австрия,
Германия                                           

Or. de

Justification

In Austria's Act of Accession the terms Jägertee, Jagertee and Jagatee were reserved by 
mistake for Austrian products, even thought there is a similar tradition in Germany. The 
amendment reflects pledges given by the Commission and the actual use of linguistic variants 
in Germany and Austria.
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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Изменение 250
Приложение III, точка 31, таблица, отметки 31 a - 31 г (нови)

Μαστίχα Χίου/Mastic от Хиос     Гърция

Κίτρο Νάξου/Kitro от Наксос      ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/              ...

Koum Kouat от Корфу

Τεντούρα/Tentoura                    ...

Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 251
Приложение III, точка 31, таблица, отметки 31 a - г (нови)

Liquore di limoni di Sorrento               Италия

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi      ...

Genepì del Piemonte                ...

Genepì della Val d'Aosta           ...

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 252
Приложение III, точка 31, таблица, отметки 31 a - г (нови)

Liquore di limoni di Sorrento         Италия

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi     ...

Genepì del Piemonte                                  ...

Genepì della Val d'Aosta                       ...

Изменение, внесено от Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Изменение 253
Приложение III, точка 31, таблица, отметка 31 a (нова)

Nocino di Modena Италия
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Изменение, внесено от Vittorio Prodi

Изменение 254
Приложение III, точка 31, таблица, отметка 31 a (нова)

Nocino di Modena  Италия

Or. it

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 255
Приложение III, категория В, таблица, отметка 4 a (нова)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Justification

Wildschönauer Krautinger is produced from turnips which are grown in the area around 
Wildschönau. This typical local high-quality fruit spirit is also distilled and produced in this 
area. This regional spirit should therefore be identified by means of an indication of 
geographical origin.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 256
Приложение III, категория В, таблица, отметка 4 б (нова)

Krautinger

Or. de

Justification

Krautinger is made from turnips and is a typical local high-quality fruit spirit. For that 
reason, this regional spirit should be identified by means of an indication of geographical 
origin.
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