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

Πρόταση κανονισμού (COM(2005)0125 – C6--0440/2005 – 2005/0028(COD))

Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 102

Απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές, όπου εφαρμόζονται 
παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, ενώ στις περιοχές όπου τα ποτά αυτά διοχετεύονται 
αργότερα, ακολουθούνται διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής.  Η κυκλοφορία τέτοιων ποτών 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται συνήθως. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, 
όταν ένα προϊόν με την ονομασία βότκα εμφανίσθηκε στην αγορά, παρά το γεγονός ότι είχε 
παρασκευασθεί ως ρούμι ή grappa, τούτο έγινε με βάση το επιχείρημα ότι η βότκα δεν έχει 
παράδοση ή καταγωγή.   Είναι καλύτερο να ελαχιστοποιηθούν οι κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ 
για όλα τα αλκοολούχα ποτά και ταυτόχρονα να προβλεφθεί απαίτηση σύμφωνα με την οποία 
όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και οι διαδικασίες αναγράφονται στην ετικέτα. Τούτο 
θα επέτρεπε, επί παραδείγματι, να καταργηθούν οι περιορισμοί επί των εισαγωγών whisky από 
την Ινδία.

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
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Τροπολογία: Christofer Fjellner

Τροπολογία 103
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση στην οποία όλες οι ποικιλίες 
αλκοολούχων ποτών αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο· 

Αιτιολόγηση

Τα αλκοολούχα ποτά προέρχονται από συγκεκριμένες περιοχές, όπου εφαρμόζονται 
παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, ενώ στις περιοχές όπου τα ποτά αυτά διοχετεύονται 
αργότερα, ακολουθούνται διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής.  Η κυκλοφορία τέτοιων ποτών 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται συνήθως. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, 
όταν ένα προϊόν με την ονομασία βότκα εμφανίσθηκε στην αγορά, παρά το γεγονός ότι είχε 
παρασκευασθεί ως ρούμι ή grappa, τούτο έγινε με βάση το επιχείρημα ότι η βότκα δεν έχει 
παράδοση ή καταγωγή.   Είναι καλύτερο να ελαχιστοποιηθούν οι κανόνες που ισχύουν στην ΕΕ 
για όλα τα αλκοολούχα ποτά και ταυτόχρονα να προβλεφθεί απαίτηση σύμφωνα με την οποία 
όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και οι διαδικασίες αναγράφονται στην ετικέτα. Τούτο, 
επί παραδείγματι, θα επέτρεπε να καταργηθούν οι περιορισμοί επί των εισαγωγών whisky από 
την Ινδία.

Or. sv

Πρόταση κανονισμού

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Τροπολογία 104
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 95 και 37,

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι τονισθεί η σημασία της γεωργίας στον παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 105
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 37 και 95,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 37 περιλαμβάνεται στη νομική βάση σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού. 
Όπως αναγνωρίζεται στην αιτιολογική σκέψη 5 της πρότασης της Επιτροπής, τα αλκοολούχα 
ποτά και ο τομέας της γεωργίας συνδέονται άρρηκτα.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 106
Αιτιολογική σκέψη 1

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι και η σήμανση καλύπτεται από τους εν λόγω κανονισμούς. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 107
Αιτιολογική σκέψη 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, όπου 
αυτό είναι ενδεδειγμένο, μέσω τροποποιήσεων στους ορισμούς του Παραρτήματος II, οι εν 
λόγω όμως τροποποιήσεις δεν πρέπει να θίγουν τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής. Η 
τροπολογία αυτή αποκαθιστά τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων. 
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Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone 

Τροπολογία 108
Αιτιολογική σκέψη 3

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

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός βασίζεται στην αρχή της διασφάλισης της υψηλής ποιότητας όλων των 
αλκοολούχων ποτών. Η προτεινόμενη ταξινόμηση αφήνει να εννοηθεί ότι η κατηγορία I 
αποτελεί "την καθαρότερη μορφή του προϊόντος" και ότι οι άλλες δύο κατηγορίες είναι 
κατώτερης ποιότητας.  Για το λόγο αυτό, πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία: Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Τροπολογία 109
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) Η χρόνια κατανάλωση οινοπνεύματος 
μπορεί να προκαλέσει ψυχικές και 
σωματικές διαταραχές (διαταραχές του 
ήπατος, καρδιοαγγειακές παθήσεις) και 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα έμβρυα. 
Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος 
αποτελεί την αιτία διαταραγμένης 
κοινωνικής συμπεριφοράς, βίας και 
θανατηφόρων οδικών ατυχημάτων.    Ο 
αλκοολισμός αποτελεί έναν από τους 
δαπανηρότερους εθισμούς στον κόσμο. Η 
κατανάλωση οινοπνεύματος παρουσιάζει 
αυξητική τάση στις περισσότερες χώρες 
της ΕΕ. Η αύξηση της κατανάλωσης 
οινοπνεύματος από τους νέους αποτελεί 
ένα ανησυχητικό φαινόμενο. Τα κράτη 
μέλη δύνανται επί του παρόντος να 
εισαγάγουν υποχρεωτικές προειδοποιήσεις 
για τις επιπτώσεις των αλκοολούχων 
ποτών στην υγεία.  Πρέπει να 
ενθαρρύνονται να το πράττουν, ιδιαίτερα 
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όσον αφορά προειδοποιήσεις για τους 
κινδύνους που ενέχει η κατανάλωση 
οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει κατά πόσον είναι αναγκαία η 
εναρμόνιση προειδοποιήσεων για την 
υγεία.  

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 110
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Ειδικότερα, η αιθυλική αλκοόλη που 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι 
αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης, ώστε 
να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των 
καταναλωτών και να τηρούνται οι 
παραδοσιακές πρακτικές. Αυτό θα 
εξασφαλίσει επίσης εμπορικές προοπτικές 
για βασικά γεωργικά προϊόντα.

(5) Ειδικότερα, πρέπει να υπογραμμισθεί 
ότι η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών 
πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης, ώστε 
να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των 
καταναλωτών και να τηρούνται οι 
παραδοσιακές πρακτικές. Αυτό θα 
εξασφαλίσει επίσης εμπορικές προοπτικές 
για βασικά γεωργικά προϊόντα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επισημανθεί ότι, επί του παρόντος, βάσει του ισχύοντος κανονισμού, δεν είναι 
δυνατή η χρησιμοποίηση άλλης αιθυλικής αλκοόλης πέραν της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 111
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% vol.,

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να αναφέρεται μόνον στον παρόντα κανονισμό, 
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αλλά πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα. Επιπλέον, η εφαρμογή μέγιστου βαθμού 80% 
θα απέκλειε διάφορα τυπικά προϊόντα της τοπικής βιοτεχνίας τα οποία έχουν μεγάλη 
κυκλοφορία σε όλη την Ιταλία. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Τροπολογία 112
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15 % vol. 
και μέγιστο 80% vol., εκτός των 
παρεκκλίσεων από τις τιμές αυτές, οι 
οποίες αναφέρονται στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις τιμές αυτές, όπως στην περίπτωση του λικέρ 
με αυγά και του Advocaat. (Παράρτημα II, σημείο 41).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 113
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 20 % vol. 
και μέγιστο 80 % vol.,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερος ορισμός.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 114
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% vol. 
και μέγιστο 80 % vol., εκτός των 
παρεκκλίσεων από τις τιμές αυτές, οι 
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οποίες αναφέρονται στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα προβλέπονται παρεκκλίσεις από τις τιμές αυτές, όπως στην περίπτωση του λικέρ 
με αυγά και του avocat ή Advokat (Παράρτημα II, σημείο 41).

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 115
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 15% vol. 
και, όταν προορίζεται για τελική 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, μέγιστο 
80% vol., 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι το όριο του 80% εφαρμόζεται για αλκοολούχα ποτά που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και δεν αντιπροσωπεύει ένα ανώτατο όριο 
απόσταξης (διάφορα ποτά που απαριθμούνται στο Παράρτημα II έχουν επίπεδο απόσταξης 
υψηλότερο του 80%).  

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 116
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο δ), σημείο i), 2η παύλα

- διαβροχή φυτικών ουσιών ή/και - διαβροχή ή παρόμοια διεργασία φυτικών 
υλικών σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης και/ ή προϊόντα απόσταξης 
γεωργικής προέλευσης, και/ή αλκοολούχα 
ποτά κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού, και/ή  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά το κείμενο σαφέστερο προσδιορίζοντας το υγρό μέσο που 
χρησιμοποιείται για τη διεργασία της διαβροχής. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 117
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο δ), σημείο ii), 4η παύλα

- ποτά. διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ακριβέστερος ορισμός.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 118
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελική παράγραφος προβλέπει εξαίρεση για το Advocaat (κατηγορία 41, Παράρτημα II) 
επειδή ο αλκοολικός του βαθμός είναι 14%.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 119
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για τα προϊόντα 
του άρθρου 1, τα «αποστάγματα» είναι 
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δυνατόν:
(α) να υφίστανται τελειοποίηση σύμφωνα 
με τους τεχνικούς ορισμούς και τις 
τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι
και τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις των 
κρατών μελών·
(β) να έχουν υποστεί γλύκανση ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι. Ωστόσο, τα γλυκαντικά, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 94/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,1 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών που δεν 
ανταποκρίνονται στους τεχνικούς ορισμούς 
του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού·
(γ) να έχουν αρωματιστεί σύμφωνα με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι·
(δ) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα (γεωργικής προέλευσης)·
(ε) να έχουν χρωματισθεί σύμφωνα με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.
2. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 είναι επιτρεπτές για όλα τα 
αλκοολούχα ποτά με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ.
3. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 σέβονται τις υφιστάμενες 
παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής 
αλκοολούχων ποτών.
1 ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σελ. 3. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία φορά από την Οδηγία 
2006/52/ΕΚ (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σελ. 10).  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να συγκεντρώσει σε ένα γενικό άρθρο όλες τις επιτρεπόμενες 
πρακτικές παραγωγής αλκοολούχων ποτών. 
Δεν θα υπήρχε συνέπεια στη νομοθεσία, εάν συγκεκριμένος κατάλογος πρακτικών παραγωγής 
εφαρμόζεται σε ορισμένα αλκοολούχα ποτά (εκείνα που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 13 
του άρθρου 1, παράγραφος 2α της έκθεσης) και άλλος κατάλογος εφαρμόζεται στα υπόλοιπα 
(14 και εξής). Ο διαχωρισμός των ορισμών δεν θα απέφερε όφελος ούτε στους παραγωγούς 
αλκοολούχων ποτών ούτε στους καταναλωτές. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 120
Άρθρο 1, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για τα προϊόντα 
του άρθρου 1, τα «αποστάγματα» είναι 
δυνατόν:
(α) να υφίστανται τελειοποίηση σύμφωνα 
με τους τεχνικούς ορισμούς και τις 
τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι 
και τις ειδικές νομοθετικές διατάξεις των 
κρατών μελών·
(β) να έχουν υποστεί γλύκανση ανάλογα με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι. Ωστόσο, τα γλυκαντικά, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 94/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,1 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών που δεν 
ανταποκρίνονται στους τεχνικούς ορισμούς 
του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού·
(γ) να έχουν αρωματιστεί σύμφωνα με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι·
(δ) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
απόσταγμα (γεωργικής προέλευσης)·
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(ε) να έχουν χρωματισθεί σύμφωνα με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.
2. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 είναι επιτρεπτές για όλα τα
αλκοολούχα ποτά με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ.
3. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 σέβονται τις υφιστάμενες 
παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής 
αλκοολούχων ποτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση των αλκοολούχων ποτών σε τρεις κατηγορίες που προβλέπεται στην πρόταση 
είναι περιττή και τεχνικά λανθασμένη. Η μόνη ακριβής ταξινόμηση αλκοολούχων ποτών είναι 
εκείνη που ακολουθείται στους κανονισμούς 1576/89 και 1014/90, ήτοι ταξινόμηση βάσει 
ορισμών σε συνάρτηση με τις επωνυμίες πώλησης.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 121
Άρθρο 2, παράγραφος 3 α (νέα)

Τα προϊόντα που περιέχουν αιθυλική 
αλκοόλη και μέσο μετουσίωσης, 
ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης αιθυλικής 
αλκοόλης, ταξινομούνται βάσει της 
δασμολογικής ταξινόμησης της ΕΕ ως 
"αιθυλική αλκοόλη και άλλα αποστάγματα, 
μετουσιωμένα, οποιουδήποτε αλκοολικού 
τύπου" και δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αρκετό να περιορίζεται απλώς η αιθυλική αλκοόλη σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης. Προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή των εν λόγω πρακτικών, είναι απαραίτητο 
να επιβληθεί απαγόρευση.  
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 122
Άρθρο 3

Τα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται ως 
εξής:

διαγράφεται

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Με την ταξινόμηση δεν επιτυγχάνεται σαφής και σημαντική διάκριση μεταξύ των επιμέρους 
κατηγοριών.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 123
Άρθρο 3

Τα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται ως 
εξής:

Διαγράφονται οι ακόλουθοι τίτλοι στο 
παράρτημα II:

α) «αποστάγματα»: τα προϊόντα της 
κατηγορίας A του παραρτήματος II·

Κατηγορία Α: Αποστάγματα

β) «ειδικά αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα 
της κατηγορίας Β του παραρτήματος II·

Κατηγορία Β: Ειδικά αλκοολούχα ποτά

γ) «άλλα αλκοολούχα ποτά»: τα προϊόντα 
της κατηγορίας Γ του παραρτήματος II.

Κατηγορία Γ: Άλλα αλκοολούχα ποτά

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ταξινόμηση δεν είναι ούτε λογική ούτε διαφανής και, επιπλέον, κατατάσσει 
εσφαλμένως ορισμένα προϊόντα σε συγκεκριμένη ομάδα, παραπλανώντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τους καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, διότι αποκλίνει από την 
εφαρμοζόμενη σήμερα πρακτική.   
Επίσης, αφήνει εσφαλμένα να εννοηθεί ότι υπάρχει μια ιεράρχηση προϊόντων βάσει της 
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ποιότητας. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 124
Άρθρο 4

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

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

α) παρασκευάζονται αποκλειστικά με 
αλκοολική ζύμωση και απόσταξη από 
πρώτες ύλες που ανταποκρίνονται στους 
ορισμούς του παραρτήματος II·
β) δεν περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ούτε 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·
γ) δεν περιέχουν άλλα αρτύματα εκτός από 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο (i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·
δ) έχουν υποστεί γλύκανση με σκοπό μόνο 
την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού 
προϊόντος, σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού
και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών.

(α) να υφίστανται τελειοποίηση σύμφωνα 
με τους τεχνικούς ορισμούς και τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι και τις 
ειδικές νομοθετικές διατάξεις των κρατών 
μελών·

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της 
κατηγορίας Β του παραρτήματος II, τα 
«ειδικά αλκοολούχα ποτά» είναι δυνατόν:
α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 

γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
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παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ·

παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ·

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, τα 
γλυκαντικά, όπως ορίζονται στην οδηγία 
94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών που δεν 
ανταποκρίνονται στους τεχνικούς ορισμούς 
του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος 
κανονισμού. 

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της 
κατηγορίας Γ του παραρτήματος II, τα 
«άλλα αλκοολούχα ποτά» είναι δυνατόν:
α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ή/και τρόφιμο 
προοριζόμενο για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·
γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·

(γ) να έχουν αρωματιστεί σύμφωνα με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι· 

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

(δα) να έχουν χρωματισθεί σύμφωνα με 
τους τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.
3α. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 είναι επιτρεπτές για όλα τα 
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αλκοολούχα ποτά με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του παραρτήματος ΙΙ.
3β. Οι πρακτικές που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 σέβονται τις υφιστάμενες 
παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής 
αλκοολούχων ποτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταξινόμηση των αλκοολούχων ποτών σε τρεις κατηγορίες που προβλέπεται στην πρόταση 
είναι περιττή και τεχνικά λανθασμένη. Η μόνη ακριβής ταξινόμηση αλκοολούχων ποτών είναι 
εκείνη που ακολουθείται στους κανονισμούς 1576/89 και 1014/90, ήτοι ταξινόμηση βάσει 
ορισμών σε συνάρτηση με τις επωνυμίες πώλησης.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 125
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

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

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν των 
κατηγοριών 1 έως 12 του παραρτήματος II, 
τα «αποστάγματα»:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 126
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

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

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 1-12 του παραρτήματος II:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της ταξινόμησης σε τρεις κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγή 
γενικών χαρακτηριστικών για ορισμένους τύπους προϊόντων. Στην κατηγορία των 
αποσταγμάτων (σημεία 1-14), πρέπει να εξακολουθήσει να είναι γενικά δυνατή η χρήση 
φυσικών αρτυματικών ουσιών, με την επιφύλαξη ειδικών ορισμών που  ορίζουν ότι η χρήση 
τους απαγορεύεται. 

Τροπολογία: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Τροπολογία 127
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο και στοιχείο (α)

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

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 1-12 του παραρτήματος II:

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της ταξινόμησης σε τρεις κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγή 
γενικών χαρακτηριστικών για ορισμένους τύπους προϊόντων. Στην κατηγορία των 
αποσταγμάτων (σημεία 1-14), πρέπει να εξακολουθήσει να είναι γενικά δυνατή η χρήση 
φυσικών αρτυματικών ουσιών, με την επιφύλαξη ειδικών ορισμών που ορίζουν ότι η χρήση 
τους απαγορεύεται. 

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 128
Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. pl



PE 378.844v01-00 18/90 AM\633686EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 129
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

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

β) δεν περιέχουν αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ούτε προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης) πέραν 
εκείνων που προέρχονται από την πρώτη 
ύλη που περιλαμβάνεται στον ορισμό·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του brandy που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II, σημείο (5), στοιχείο (α) (1) 
προβλέπει ότι το ποτό μπορεί να είναι αναμεμειγμένο με προϊόν απόσταξης οίνου.  

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή  

Τροπολογία 130
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) δεν περιέχουν άλλα αρτύματα εκτός από 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο (i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ, με την προϋπόθεση ότι 
αφενός τούτο αναφέρεται στον ορισμό τους 
και αφετέρου επιτυγχάνεται με φυσικές 
μεθόδους ως παραδοσιακή πρακτική σε 
ορισμένες περιοχές κατά την απόσταξη·

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 131
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (δ)

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

την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού 
προϊόντος, σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού 
και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων 
νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών. 
Η τελειοποίηση ("rounding off") της 
γεύσης είναι δυνατή σύμφωνα με τον 
ορισμό του νέου άρθρου 1α του 
παραρτήματος I.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός που αφορά τη διαδικασία τελειοποίησης ενός προϊόντος στον τελικό κύκλο 
παραγωγής του έχει ουσιαστική σημασία, προκειμένου να διατηρηθούν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής, ιδιαίτερα όσον αφορά αποστάγματα όπως το ουίσκι, το ρούμι και το 
cognac.

Τροπολογία: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Τροπολογία 132
Άρθρο 4, παράγραφος 2

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

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 13-45β του παραρτήματος II 
είναι δυνατόν:

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης·

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης·

β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ·

γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημεία i) 
και ii) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ·

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
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τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της ταξινόμησης σε τρεις κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγή 
γενικών χαρακτηριστικών για ορισμένους τύπους προϊόντων. Στην κατηγορία των 
αποσταγμάτων (σημεία 1-14), πρέπει να εξακολουθήσει να είναι γενικά δυνατή η χρήση 
φυσικών αρτυματικών ουσιών, με την επιφύλαξη ειδικών ορισμών που  ορίζουν ότι η χρήση 
τους απαγορεύεται. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 133
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο

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

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν των 
κατηγοριών 13 έως 45 του παραρτήματος 
II, τα «αποστάγματα»:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 134
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγικό εδάφιο

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

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 13-45β του παραρτήματος II 
είναι δυνατόν:

Or. it
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Αιτιολόγηση

Πβλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί της παραγράφου 1.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 135
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (δ)

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.  Η τελειοποίηση 
("rounding off") της γεύσης είναι δυνατή 
σύμφωνα με τον ορισμό του νέου άρθρου 
1α του παραρτήματος I.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός που αφορά τη διαδικασία τελειοποίησης ενός προϊόντος στον τελικό κύκλο 
παραγωγής του έχει ουσιαστική σημασία, προκειμένου να διατηρηθούν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής, ιδιαίτερα όσον αφορά αποστάγματα (στα οποία ακολουθεί το όνομα του 
φρούτου) που παράγονται με διαβροχή και απόσταξη.

Τροπολογία: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Τροπολογία 136
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 1-45β του παραρτήματος II 
είναι δυνατόν:

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ή/και τρόφιμο 
προοριζόμενο για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·

α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ή/και τρόφιμο 
προοριζόμενο για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο·

β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
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γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

γεωργικής προέλευσης ή προϊόντα 
απόσταξης (γεωργικής προέλευσης)·

γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·

γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της ταξινόμησης σε τρεις κατηγορίες πρέπει να συνοδεύεται από την εισαγωγή 
γενικών χαρακτηριστικών για ορισμένους τύπους προϊόντων. Στην κατηγορία των 
αποσταγμάτων (σημεία 1-14), πρέπει να εξακολουθήσει να είναι γενικά δυνατή η χρήση 
φυσικών αρτυματικών ουσιών, με την επιφύλαξη ειδικών ορισμών που  ορίζουν ότι η χρήση 
τους απαγορεύεται. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 137
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εισαγωγικό εδάφιο

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

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν των 
κατηγοριών 45α και 45β του 
παραρτήματος II, τα «άλλα αλκοολούχα 
ποτά» είναι δυνατόν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 138
Άρθρο 4, παράγραφος 3, εισαγωγικό εδάφιο
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3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν της 
κατηγορίας Γ του παραρτήματος II, τα 
«άλλα αλκοολούχα ποτά» είναι δυνατόν:

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που περιλαμβάνονται στους επιμέρους 
ορισμούς, τα προϊόντα που απαριθμούνται 
στα σημεία 1-45β του παραρτήματος II 
είναι δυνατόν:

Or. it

Αιτιολόγηση

Πβλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 4, παράγραφος 1.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 139
Άρθρο 4, παράγραφος 3, στοιχείο (δ)

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού. 

δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού. Η τελειοποίηση 
("rounding off") της γεύσης είναι δυνατή 
σύμφωνα με τον ορισμό του νέου άρθρου 
1α του παραρτήματος I.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός που αφορά τη διαδικασία τελειοποίησης ενός προϊόντος στον τελικό κύκλο 
παραγωγής του έχει ουσιαστική σημασία, προκειμένου να διατηρηθούν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής για «άλλα αλκοολούχα ποτά».

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 140
Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
παραγωγή, την περιγραφή, την επισήμανση, 

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
παραγωγή, την περιγραφή, την επισήμανση, 
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τη συσκευασία και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην 
επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτοί 
συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

τη συσκευασία και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που απαριθμούνται 
στο παράρτημα III και που παράγονται 
στην επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες 
αυτοί συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ειδικά μέτρα που θα συμβάλουν 
στη βελτίωση της ποιότητας των αλκοολούχων ποτών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά πρέπει να 
διέπονται από κανόνες και να συμφωνούν με τις γεωγραφικές ενδείξεις που παρατίθενται στο 
παράρτημα III. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα· σε διαφορετική 
περίπτωση θα μπορούσε να αμφισβητηθεί η σκοπιμότητα ενός κοινοτικού κανονισμού.     

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 141
Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ για την 
παραγωγή, την περιγραφή, την επισήμανση, 
τη συσκευασία και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην 
επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτοί 
συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ για την 
παραγωγή, την περιγραφή, την επισήμανση, 
τη συσκευασία και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην 
επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτοί 
συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να διασφαλισθεί η δυνατότητα τροποποιήσεων στις 
γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά όχι στους ορισμούς των αλκοολούχων ποτών. Διασφαλίζεται 
επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια και βεβαιότητα. 

Τροπολογία: Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Τροπολογία 142
Άρθρο 5α (νέο)



AM\633686EL.doc 25/90 PE 378.844v01-00

EL

Άρθρο 5α
Προειδοποιήσεις για την υγεία

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
υποχρεώνουν παραγωγούς ή εισαγωγείς 
αλκοολούχων ποτών να προσθέτουν 
προειδοποιήσεις για την υγεία στις 
ετικέτες. Η εμπρόσθια ετικέτα μπορεί να 
περιλαμβάνει τις προειδοποιήσεις ότι η 
κατανάλωση οινοπνεύματος μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη 
σωματική και ψυχική υγεία, ότι το 
οινόπνευμα προκαλεί εθισμό και ότι η 
κατανάλωση οινοπνεύματος κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο. 
2. Οι προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις 
του οινοπνεύματος στην υγεία μπορεί να 
απαιτούν εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο παρόμοια με την εναρμόνιση των 
προειδοποιήσεων για τις επιπτώσεις της 
κατανάλωσης καπνού. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2010, είτε νομοθετική πρόταση για την 
θέσπιση προειδοποιήσεων για τις 
επιπτώσεις των αλκοολούχων ποτών στην 
υγεία είτε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους η εναρμόνιση 
όσον αφορά τις προειδοποιήσεις για τις 
επιπτώσεις του οινοπνεύματος στην υγεία, 
αντίθετα με τις προειδοποιήσεις για τις 
επιπτώσεις του καπνού στην υγεία, δεν 
είναι απαραίτητη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη συσκευασία των αλκοολούχων ποτών πρέπει να αναγράφονται προειδοποιήσεις για την 
υγεία, παρόμοιες με τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στις συσκευασίες προϊόντων 
καπνού. Ενώ η μέτρια κατανάλωση αλκοόλης (συνήθως 14 μονάδες για τις γυναίκες και 21 για 
τους άνδρες εβδομαδιαίως) δεν προκαλεί ουσιαστικά προβλήματα στην υγεία, υπάρχει ευρεία 
συμφωνία - και η εμπειρία έχει δείξει - ότι η υπερβολική κατανάλωση είναι επικίνδυνη και 
προκαλεί βλάβες στην υγεία καθώς και ότι η κατανάλωση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο. 
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Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 143
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

1. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται υπό τις κατηγορίες 1 έως 45 του 
παραρτήματος II, φέρουν τις ονομασίες 
πώλησης που δίδονται στα προϊόντα αυτά 
στο εν λόγω παράρτημα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 144
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

2. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται υπό τις κατηγορίες 45α και 45β
του παραρτήματος II, φέρουν την ονομασία 
πώλησης «αλκοολούχο ποτό». Αυτή η 
ονομασία πώλησης δεν συμπληρώνεται ούτε 
επεκτείνεται ούτε τροποποιείται.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 145
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται υπό την κατηγορία Γ του 

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

παραρτήματος II, δεν μπορούν  να φέρουν 
τις ονομασίες πώλησης που αναφέρονται 
στο εν λόγω παράρτημα.  Χαρακτηρίζονται 
ως "αλκοολούχα ποτά". Με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του άρθρου 5, αυτή η 
ονομασία πώλησης δεν τροποποιείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον απορρίπτεται το προτεινόμενο σύστημα ταξινόμησης, πρέπει ωσαύτως να απορριφθούν 
και οι κανόνες που διέπουν την ονομασία πώλησης. Το status quo πρέπει να διατηρηθεί. Η 
τροποποίηση στην παράγραφο 2 εξυπηρετεί απλώς λόγους διευκρίνισης.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Τροπολογία 146
Άρθρο 7, παράγραφος 2

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αυτή η διπλή απαίτηση είναι υπερβολικά περιοριστική.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 147
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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

διαγράφεται
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αλκοολούχων ποτών στο παράρτημα II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραπλάνησης των καταναλωτών, πρέπει, 
διατηρουμένου του status quo, να παραμείνει υποχρεωτικό να πωλούνται τα αλκοολούχα ποτά 
με μία μόνον ονομασία.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 148
Άρθρο 7, παράγραφος 4

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παράγραφος 4 θεσπίζει τον γενικό κανόνα ότι οι ονομασίες αλκοολούχων ποτών 
που ορίζονται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για αλκοολούχα ποτά που 
ανταποκρίνονται στο σχετικό ορισμό του παραρτήματος II, αλλά εν συνεχεία στο άρθρο 7, 
παράγραφος 8 (σχετικά με τη χρήση γενικών ονομασιών σε κατάλογο συστατικών) και στο 
άρθρο 8, παράγραφος 1 προβλέπονται εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό (αναφορά σε ορισμένα 
αλκοολούχα ποτά σε σύνθετη ονομασία). Επομένως, το παρόν άρθρο πρέπει να περιλαμβάνει 
αναφορά και στα δύο άρθρα.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 149
Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Οι ονομασίες πώλησης επιτρέπεται να 
συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από 
γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται 

5 (α) Οι ονομασίες πώλησης επιτρέπεται να 
συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από 
γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
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στο παράρτημα III και σύμφωνα με το
κεφάλαιο III, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 
παραπλανά τον καταναλωτή. 5.

στο παράρτημα III και σύμφωνα με το 
κεφάλαιο III, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 
παραπλανά τον καταναλωτή. 5.

(β) Οι γεωγραφικές ενδείξεις που 
απαριθμούνται στο παράρτημα III 
μπορούν να συνοδεύονται από 
συμπληρωματικές ενδείξεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι η χρήση τους ρυθμίζεται 
από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές των 
κρατών μελών ή σύμφωνα με τον σχετικό 
τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο 
άρθρο 16, δεύτερο εδάφιο.
(γ) Οι ονομασίες των αλκοολούχων ποτών 

που ορίζονται στο Παράρτημα II μπορούν 
να συμπληρώνονται από γεωγραφικές 
ενδείξεις άλλες από αυτές του 
Παραρτήματος III, υπό τον όρο ότι δεν 
παραπλανούν τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο στοιχείο (β) διασφαλίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στο 
παράρτημα III μπορούν να συμπληρώνονται από συμπληρωματικές ενδείξεις υπό τον όρο ότι 
είτε α) ρυθμίζονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή β) αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο. 
Επί παραδείγματι, όροι όπως "single malt" και/ή "Highland" για το Scotch whisky.  

Το νέο στοιχείο (γ) προβλέπει ότι για αλκοολούχα ποτά που ορίζονται στο παράρτημα II
μπορούν να χρησιμοποιούνται γεωγραφικές ενδείξεις (π.χ. στην περίπτωση του Scotch Whisky, 
"Orkney" ή "Dufftown"), υπό τον όρο ότι αυτές οι ενδείξεις αυτές δεν έχουν καταχωρηθεί 
επισήμως ως γεωγραφικές ενδείξεις στο παράρτημα III και ότι δεν παραπλανούν τους 
καταναλωτές.  

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 150
Άρθρο 7, παράγραφος 8

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

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

Αιτιολόγηση

Όλες οι άλλες παραπομπές στην οδηγία 2000/13 (άρθρα 6, 8.1, 9.3, και 29(δ)) δεν περιέχουν 
αναφορά σε εθνικά μέτρα εφαρμογής. Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να αποφευχθεί 
σύγχυση, το άρθρο 7, παράγραφος 8 πρέπει, και αυτό, να αναφέρεται απευθείας στην οδηγία 
2000/13/ΕΚ.  

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 151
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, απαγορεύεται η
χρήση όρων που περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία A ή B του παραρτήματος II ή 
γεωγραφικών ενδείξεων που παρατίθενται 
στο παράρτημα III σε σύνθετους όρους ή η 
μνεία των εν λόγω όρων στην παρουσίαση 
τροφίμου, εκτός εάν η αλκοόλη προέρχεται 
αποκλειστικά από το αναφερόμενο
αλκοολούχο ποτό.

1. Η χρήση ονομασιών πώλησης που 
περιλαμβάνονται στις κατηγορίες 1 έως 45 
του παραρτήματος II ή γεωγραφικών 
ενδείξεων που παρατίθενται στο παράρτημα 
III ή η μνεία των εν λόγω ενδείξεων σε 
σύνθετους όρους ή στην παρουσίαση 
τροφίμου επιτρέπεται μόνον εφόσον η 
αλκοόλη προέρχεται 100% από το 
αλκοολούχο ποτό στο οποίο γίνεται  
αναφορά στους σύνθετους όρους. Τέτοιοι 
σύνθετοι όροι εμφαίνονται επιπροσθέτως 
προς την περιγραφή πώλησης. 
Η χρήση τέτοιων σύνθετων όρων 
απαγορεύεται όταν αλκοολούχο ποτό έχει 
αραιωθεί με νερό κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
ο αλκοολικός βαθμός του να είναι 
κατώτερος του ελάχιστου βαθμού που 
προβλέπεται στον ορισμό του εν λόγω 
αλκοολούχου ποτού.  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι ουσιαστικά ταυτόσημη με την τροπολογία 70 που κατέθεσε ο εισηγητής 
εκτός από την τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου η οποία καθιστά σαφές ότι σύνθετοι 
όροι πρέπει να εμφαίνονται επιπροσθέτως προς την περιγραφή πώλησης (και όχι αντί της 
περιγραφής πώλησης). Τούτο συμφωνεί με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό 
1576/89.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 152
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, απαγορεύεται η
χρήση όρων που περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία A ή B του παραρτήματος II ή 
γεωγραφικών ενδείξεων που παρατίθενται 
στο παράρτημα III σε σύνθετους όρους ή η 
μνεία των εν λόγω όρων στην παρουσίαση 
τροφίμου, εκτός εάν η αλκοόλη προέρχεται 
αποκλειστικά από το αναφερόμενο
αλκοολούχο ποτό.

1. Η χρήση ονομασιών πώλησης που 
αναφέρονται στην κατηγορία A ή B του 
παραρτήματος II ή γεωγραφικών ενδείξεων 
που παρατίθενται στο παράρτημα III σε 
σύνθετους όρους ή η μνεία ενός εκ των δύο 
σε τρόφιμο επιτρέπεται μόνον εάν το 
τρόφιμο περιέχει το συγκεκριμένο 
αλκοολούχο ποτό και εάν η αλκοόλη 
προέρχεται 100% από το αλκοολούχο ποτό 
στο οποίο γίνεται αναφορά στους 
σύνθετους όρους.
Η χρήση τέτοιων σύνθετων όρων 
απαγορεύεται όταν αλκοολούχο ποτό έχει 
αραιωθεί με νερό κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
ο αλκοολικός βαθμός του να είναι 
κατώτερος του ελάχιστου βαθμού που 
προβλέπεται στον ορισμό του εν λόγω 
αλκοολούχου ποτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μια ευρύτερη διατύπωση προς αποφυγή καταχρήσεων σε σχέση με γενικές 
ονομασίες πώλησης αλκοολούχων ποτών και γεωγραφικές ενδείξεις, όχι μόνον όσον αφορά 
άλλα αλκοολούχα ποτά αλλά και οιαδήποτε άλλα τρόφιμα.    

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 153
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 1. Η χρήση ονομασιών πώλησης που 
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οδηγίας 2000/13/EΚ, απαγορεύεται η
χρήση όρων που περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία A ή B του παραρτήματος II ή 
γεωγραφικών ενδείξεων που παρατίθενται 
στο παράρτημα III σε σύνθετους όρους ή η 
μνεία των εν λόγω όρων στην παρουσίαση 
τροφίμου, εκτός εάν η αλκοόλη προέρχεται 
αποκλειστικά από το αναφερόμενο
αλκοολούχο ποτό.

αναφέρονται στην κατηγορία A ή B του 
παραρτήματος II ή γεωγραφικών ενδείξεων 
που παρατίθενται στο παράρτημα III σε 
σύνθετους όρους ή η μνεία ενός εκ των δύο 
σε τρόφιμο επιτρέπεται μόνον εάν το 
τρόφιμο περιέχει το συγκεκριμένο 
αλκοολούχο ποτό και εάν η αλκοόλη 
προέρχεται 100% από το αλκοολούχο ποτό 
στο οποίο γίνεται αναφορά στους 
σύνθετους όρους.
Η χρήση τέτοιων σύνθετων όρων 
απαγορεύεται όταν αλκοολούχο ποτό έχει 
αραιωθεί με νερό κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
ο αλκοολικός βαθμός του να είναι 
κατώτερος του ελάχιστου βαθμού που 
προβλέπεται στον ορισμό του εν λόγω 
αλκοολούχου ποτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση είναι πιο περιεκτική. Προστατεύει τις γενικές ονομασίες πώλησης 
των αλκοολούχων ποτών ή τις γεωγραφικές ενδείξεις από την κακή χρήση, όχι μόνον όσον 
αφορά άλλα αλκοολούχα ποτά αλλά και οιαδήποτε άλλα τρόφιμα (π.χ. μπισκότα με ρούμι, 
σάλτσα με Cognac).  

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 154
Άρθρο 8, παράγραφος 3

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και 
προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
παραδοσιακές μέθοδοι παραγωγής, οι 
σύνθετοι όροι που απαριθμούνται στο 
σημείο 31 στοιχείο δ) του παραρτήματος II 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην 
παρουσίαση λικέρ που παράγονται στην 
Κοινότητα με τις προϋποθέσεις του 
ανωτέρω σημείου.

Ωστόσο, συναρτήσει της υπάρχουσας 
κατάστασης κατά τη στιγμή έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι 
σύνθετοι όροι που απαριθμούνται στο 
σημείο 31 στοιχείο δ) του παραρτήματος II 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην 
παρουσίαση λικέρ που παρασκευάζονται 
στην Κοινότητα με τις προϋποθέσεις του 
ανωτέρω σημείου.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι όροι που απαριθμούνται (οι οποίοι περιλαμβάνουν τη λέξη brandy) δεν μπορούν να 
θεωρηθούν παραδοσιακοί και στις περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση, πρέπει να 
χρησιμοποιείται η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1014/1990.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 155
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγικό εδάφιο

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

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά των 
κατηγοριών 1 έως 12 του παραρτήματος ΙΙ 
αναμιγνύεται με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 156
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για την 
περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση των αναφερόμενων σε αυτήν 
μιγμάτων, εφόσον τα τελευταία 
ανταποκρίνονται σε έναν από τους ορισμούς 
που διατυπώνονται υπό τις κατηγορίες 1 
έως 45 του παραρτήματος II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3.
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Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 157
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

3. Στην περιγραφή, παρουσίαση και  
επισήμανση των προϊόντων που προκύπτουν 
από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 
μίγματα επιτρέπεται να εμφαίνεται μόνο 
ένας ή περισσότεροι από τους όρους που 
απαριθμούνται στις κατηγορίες 1 έως 45 
του παραρτήματος II, εφόσον ο όρος δεν 
αποτελεί μέρος της ονομασίας πώλησης, 
αλλά απλώς αναγράφεται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο στον κατάλογο όλων των αλκοολικών 
συστατικών του μίγματος, προηγουμένων 
των λέξεων «ανάμικτο αλκοολούχο ποτό».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της φράσης "με την επιφύλαξη ..." διασφαλίζει ότι οι ειδικότεροι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού θα συνεχίσουν να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους γενικότερους 
κανόνες περί επισήμανσης της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και δεν θα περιορίζονται από αυτούς. 

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 158
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Σε περίπτωση όπου στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση αλκοολούχου 
ποτού αναφέρεται η πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, 
αναφέρεται κάθε χρησιμοποιούμενη 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης κατά 
φθίνουσα σειρά των ποσοτήτων που 
χρησιμοποιήθηκαν.

1. Σε περίπτωση όπου στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση αλκοολούχου 
ποτού αναφέρεται η πρώτη ύλη που 
χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 
ή αποστάγματος γεωργικής προέλευσης, 
αναφέρεται κάθε χρησιμοποιούμενη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
κάθε χρησιμοποιούμενο απόσταγμα 
γεωργικής προέλευσης κατά φθίνουσα 
σειρά των ποσοτήτων που 
χρησιμοποιήθηκαν.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Όταν στην περιγραφή, παρουσίαση και επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται η πρώτη 
ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του ποτού, αυτή η πρώτη ύλη μπορεί να είναι είτε 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή απόσταγμα γεωργικής προέλευσης. Η απαίτηση 
αναγραφής αυτής της ένδειξης διασφαλίζει την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους 
καταναλωτές. Επιπλέον, αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση ειδικών αλκοολούχων ποτών 
που θα υφίστατο εάν η απαίτηση αναγραφής της πρώτης ύλης ίσχυε μόνον για ποτά που 
παράγονται από αιθυλική αλκοόλη.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 159
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση, σε σχέση με τα 
αλκοολούχα ποτά, ότι ο όρος ‘blend’ είναι κάπως διαφορετικός από το ‘blended’ ή το 
‘blending’, ενώ στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται στην ίδια διεργασία.  

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 160
Άρθρο 10, παράγραφος 3

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροποποιημένη διατύπωση που προτείνεται στην τροπολογία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η 
διαδικασία παλαίωσης έχει πραγματοποιηθεί υπό τον δέοντα έλεγχο ούτως ώστε να θεμελιωθεί 
κάθε τέτοια δήλωση παλαίωσης/ωρίμανσης, σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομοθετικές 
διατάξεις.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 161
Άρθρο 10, παράγραφος 3

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

3. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
προβλέπεται παρέκκλιση, η παλαίωση 
αναφέρεται μόνον όταν αφορά το νεώτερο 
από τα αλκοολικά συστατικά και μόνο με 
την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει υποστεί 
παλαίωση υπό τον έλεγχο της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής ή άλλο έλεγχο, ο οποίος 
παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα

Or. es

Αιτιολόγηση

Το status quo πρέπει να διατηρηθεί . Η προτεινόμενη διατύπωση δεν λαμβάνει υπόψη τις 
μεθόδους παλαίωσης που χρησιμοποιούνται στο σύστημα “criaderas y soleras” για την 
παρασκευή του brandy de Jerez. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Τροπολογία 162
Άρθρο 10, παράγραφος 3

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

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

Αιτιολόγηση

Η λέξη "υπονοείται" είναι εξαιρετικά αόριστη και ασαφής και τούτο είναι σημαντικό, επί 
παραδείγματι, στην περίπτωση του "παλαιού" ή "νέου" jenever (Ολλανδικού gin).

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 163
Άρθρο 10, παράγραφος 3

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

3. Εάν στην περιγραφή, παρουσίαση ή 
επισήμανση αλκοολούχου ποτού αναφέρεται 
ρητά ή υπονοείται περίοδος ωρίμανσης ή 
παλαίωση, η τελευταία αφορά το νεώτερο 
από τα αλκοολικά συστατικά, με την 
προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει υποστεί 
παλαίωση υπό τον έλεγχο της αρμόδιας 
φορολογικής αρχής ή άλλο έλεγχο, ο οποίος 
παρέχει ισοδύναμα εχέγγυα, υπό την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
θεσπίζει κάθε κράτος μέλος στο πλαίσιο 
της εθνικής του νομοθεσίας για τα 
προϊόντα που παρασκευάζονται εντός της 
επικράτειάς του με παραδοσιακές 
μεθόδους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα ορισμένων παραδοσιακών μεθόδων 
παλαίωσης, όπως είναι το σύστημα “criaderas y soleras” το οποίο χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή του brandy de Jerez.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 164
Άρθρο 10, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η παράγραφος 3 δεν ισχύει για την 
περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση που αποσκοπούν στη διάκριση 
μεταξύ μεθόδων παραγωγής. 
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση του "oude jenever" και του "jonge jenever" (που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα III, μέρος Β, σημείο 17), επί παραδείγματι, οι λέξεις "oud" και "jong" ("παλαιό" και 
"νέο") δεν αναφέρονται στην ηλικία του προϊόντος, αλλά στη μέθοδο παραγωγής που 
χρησιμοποιήθηκε.  

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 165
Άρθρο 13, παράγραφος 1α (νέα)

(1α) θεωρούνται ωσαύτως ως ονοµασίες 
προέλευσης, ορισµένες παραδοσιακές, 
γεωγραφικές ή µη, ονοµασίες, που 
περιγράφουν γεωργικό προϊόν ή τρόφιµο 
καταγωγής µιας περιοχής ή ενός 
συγκεκριµένου τόπου και του οποίου η 
ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται 
κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό 
περιβάλλον που περιλαµβάνει τους 
φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, 
και του οποίου η παραγωγή, η µεταποίηση 
και η επεξεργασία λαµβάνουν χώρα στην 
οριοθετηµένη γεωγραφική περιοχή.

Or. el

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 166
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο α)

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

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση 
γεωγραφικής ένδειξης για κάθε 
αλκοολούχο ποτό που δεν καλύπτεται από 
τις σχετικές εθνικές ή περιφερειακές 
διατάξεις ή τον τεχνικό φάκελο που 
αναφέρεται στο άρθρο 15, ή για κάθε άλλο 
προϊόν, στο βαθμό που η χρήση αυτή 
εκμεταλλεύεται την καλή φήμη της 
καταχωρισμένης γεωγραφικής ένδειξης·
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει την αρχική διατύπωση: 
α) διασφαλίζοντας ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται από χρήση σε άλλα 
αλκοολούχα ποτά (διαφορετικά από εκείνα που παρήχθησαν σύμφωνα με τις γεωγραφικές 
ενδείξεις), και σε άλλα ισοδύναμα προϊόντα.
β) διασφαλίζοντας ότι η γεωγραφική ένδειξη μπορεί να βασίζεται είτε σε εθνικές ή 
περιφερειακές διατάξεις καθώς και στον τεχνικό φάκελο. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 167
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν 
γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στο 
παράρτημα III συμμορφώνονται με όλες 
τις προδιαγραφές παραγωγής, σήμανσης, 
παρουσίασης και άλλες προδιαγραφές του 
τεχνικού φακέλου ο οποίος προβλέπεται 
στο άρθρο 15, παράγραφος 2 και/ή με 
εθνικές ή περιφερειακές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ποτά που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη πρέπει να επιτρέπεται να πωλούνται 
μόνο εάν συμμορφώνονται με το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου και/ή με τις εθνικές και/ή 
περιφερειακές διατάξεις. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να διασφαλισθεί, σε ολόκληρη την 
ΕΕ, συνεπής εφαρμογή όλων των κανόνων σήμανσης, παραγωγής και παρουσίασης.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 168
Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιουνίου 1989 είτε 
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είτε πριν από την προστασία της 
γεωγραφικής ένδειξης στην οικεία χώρα 
καταγωγής, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
την επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

πριν από την προστασία της γεωγραφικής 
ένδειξης στην οικεία χώρα καταγωγής, ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει την 
επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι καταλληλότερο να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού 
1576/89 παρά στην υπογραφή των συμφωνιών TRIPS. Εκφράζεται η ελπίδα ότι οι κανόνες δεν 
θα αφήσουν περιθώρια για καταχωρίσεις, όρους ή ονομασίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο αυθεντικά εμπορικά σήματα και αυθεντικές ονομασίες πώλησης που ενίοτε η Ευρώπη 
ξεχνάει να υπερασπισθεί.

Τροπολογία: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Τροπολογία 169
Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996
είτε πριν από την προστασία της 
γεωγραφικής ένδειξης στην οικεία χώρα 
καταγωγής, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
την επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιουνίου 1989 είτε 
πριν από την προστασία της γεωγραφικής 
ένδειξης στην οικεία χώρα καταγωγής, ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει την 
επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι καταλληλότερο η παρούσα διάταξη να αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού 1576/89 παρά στην υπογραφή των συμφωνιών TRIPS στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 
Πρέπει να τεθούν σε ισχύ εναρμονισμένοι κανόνες που δεν αφήνουν περιθώρια για ενδεχόμενες 
καταχωρίσεις όρων ή ονομάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο αυθεντικά εμπορικά 
σήματα και ονομασίες πώλησης.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 170
Άρθρο 14, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996
είτε πριν από την προστασία της 
γεωγραφικής ένδειξης στην οικεία χώρα 
καταγωγής, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
την επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

3. Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί 
αίτηση καταχώρισης εμπορικού σήματος ή 
έχει καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιουνίου 1989 είτε 
πριν από την προστασία της γεωγραφικής 
ένδειξης στην οικεία χώρα καταγωγής, ο 
παρών κανονισμός δεν θίγει την 
επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του εμπορικού 
σήματος ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικού 
σήματος με το αιτιολογικό ότι το εν λόγω 
εμπορικό σήμα είναι πανομοιότυπο ή 
παρόμοιο με γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι καταλληλότερο να γίνεται αναφορά στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού 
1576/89 παρά στην υπογραφή των συμφωνιών TRIPS στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 171
Άρθρο 14, παράγραφος 3

Σε περίπτωση όπου έχει υποβληθεί αίτηση 
καταχώρισης εμπορικού σήματος ή έχει 

διαγράφεται
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καταχωριστεί εμπορικό σήμα με καλή 
πίστη ή έχουν αποκτηθεί δικαιώματα σε 
εμπορικό σήμα μέσω της χρήσης με καλή 
πίστη είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996 
είτε πριν από την προστασία της 
γεωγραφικής ένδειξης στην οικεία χώρα 
καταγωγής, ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
την επιλεξιμότητα για καταχώριση ή την 
εγκυρότητα της καταχώρισης του 
εμπορικού σήματος ή το δικαίωμα χρήσης 
εμπορικού σήματος με το αιτιολογικό ότι 
το εν λόγω εμπορικό σήμα είναι 
πανομοιότυπο ή παρόμοιο με γεωγραφική 
ένδειξη που προστατεύεται δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού.
Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει το 
δικαίωμα των κατόχων γεωγραφικών 
ενδείξεων να τις χρησιμοποιούν 
εφαρμόζοντας θεμιτές βιομηχανικές ή 
εμπορικές πρακτικές σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
οδηγίας 89/104/EΟΚ του Συμβουλίου και 
το άρθρο 12 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 172
Άρθρο 15, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

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

1. Οι αιτήσεις για προσθήκη γεωγραφικών 
ενδείξεων στο παράρτημα III υποβάλλονται 
στην Επιτροπή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας ή συνοδεύονται 
από μετάφραση σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας. Οι εν λόγω 
αιτήσεις τεκμηριώνονται δεόντως από το 
κράτος μέλος και περιλαμβάνουν τεχνικό 
φάκελο, ο οποίος εκθέτει τις προδιαγραφές 
στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται το 
σχετικό αλκοολούχο ποτό. Τα βασικά 
στοιχεία των προδιαγραφών του τεχνικού 
φακέλου, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σειρά C.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο καθιστά σαφές ότι οι αιτήσεις για προσθήκη γεωγραφικών ενδείξεων 
πρέπει να τεκμηριώνονται από το κράτος μέλος προέλευσης του αλκοολούχου ποτού.  Η 
προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τους κανόνες περί γεωγραφικών ενδείξεων που εφαρμόζονται για 
τους οίνους.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 173
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και η τροπολογία 80 του εισηγητή, η τροπολογία αυτή διαγράφει την αναφορά σε 
"μικροβιολογικές" ιδιότητες οι οποίες δεν είναι σημαντικές για την περιγραφή του αλκοολούχου 
ποτού.  

Επίσης καθιστά σαφές ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να καλύπτει μόνον τις σχετικές 
προδιαγραφές για τις γεωγραφικές ενδείξεις και όχι όλα τα στοιχεία.   

Επίσης, δεδομένου ότι η καταχώριση αφορά σαφώς μόνον τα αλκοολούχα ποτά, πρέπει να 
διαγραφεί η αναφορά σε τρόφιμα.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 174
Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο (στ)

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα αλκοολούχα ποτά υπάγονται επίσης σε περιφερειακές νομοθετικές διατάξεις· 
επομένως πρέπει να καλύπτεται και αυτή η περίπτωση. 

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 175
Άρθρο 15, παράγραφος 2, σημείο (στ)

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

στ) τις τυχόν απαιτήσεις των κειμένων 
κοινοτικών διατάξεων ή/και της αρμόδιας 
εθνικής ή περιφερειακής αρχής. Όταν είναι 
απαραίτητο για λόγους προστασίας της 
ποιότητας, διασφάλισης της προέλευσης ή 
του ελέγχου, οι κανόνες αυτοί μπορούν να 
περιλαμβάνουν απαίτηση σύμφωνα με την 
οποία αλκοολούχο ποτό, για το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεωγραφική 
ένδειξη, εμφιαλώνεται και λαμβάνει 
επισήμανση, προς πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, στην χώρα ή περιοχή ή 
τοποθεσία παραγωγής του εν λόγω 
αλκοολούχου ποτού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση (άρθρο 13) αναγνωρίζει ότι η ποιότητα αλκοολούχων ποτών για τα οποία 
χρησιμοποιείται γεωγραφική ένδειξη συνδέεται άρρηκτα με την καταγωγή τους.   Ορισμένα 
αλκοολούχα ποτά και οίνοι ποιότητας προστατεύονται ήδη από την υποχρεωτική εμφιάλωση 
στην τοποθεσία παραγωγής, και ο κανονισμός 510/2006 προβλέπει παρόμοια διάταξη για 
ορισμένα τρόφιμα ποιότητας με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).    

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 176
Άρθρο 15, παράγραφος 2, εδάφιο 1α (νέο) 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
απαιτούν ότι τα παραγόμενα στην 
επικράτειά τους αλκοολούχα ποτά τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα III και 
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προορίζονται για εξαγωγή, υποστηρίζονται 
από σύστημα πιστοποίησης της 
αυθεντικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 177
Άρθρο 18

Τα αλκοολούχα ποτά που εξάγονται από την 
Κοινότητα πληρούν τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, με 
βάση δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις.

Τα αλκοολούχα ποτά που εξάγονται από την 
Κοινότητα πληρούν τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, εάν τούτο υπαγορεύεται από 
τη νομοθεσία της εισάγουσας τρίτης 
χώρας, χορηγείται παρέκκλιση από τις 
διατάξεις των παραρτημάτων I και II με 
τη διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
με βάση δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει αποφασιστική σημασία τα αλκοολούχα ποτέ που εξάγονται από την ΕΕ να 
συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, προς διατήρηση της φήμης και της ποιότητας 
των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αίτησης για χορήγηση παρέκκλισης, όταν τούτο είναι 
απαραίτητο για τη συμμόρφωση προς νομοθετικές απαιτήσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 178
Άρθρο 19, παράγραφος 1

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

επιτροπή για τα αλκοολούχα ποτά, στο εξής 
καλούμενη «επιτροπή».

Or. it

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους κανόνες για τα αλκοολούχα ποτά, δεν υφίστανται επί του παρόντος 
μηχανισμοί αγοράς όπως συμβαίνει σε άλλες κοινές αγορές. Επομένως, ο όρος "ρυθμιστική 
επιτροπή" είναι καταλληλότερος από τον προτεινόμενο. Επιπλέον, βάσει της διαδικασίας 
επιτροπολογίας, η ρυθμιστική επιτροπή διαθέτει μηχανισμό μειοψηφίας εμπλοκής, στοιχείο που 
ενδυναμώνει τις εξουσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 179
Άρθρο 19

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

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

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά 
στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ιδίας απόφασης.

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά 
στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ιδίας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται σε ένα μήνα.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5
παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό της.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση διαχειριστικής επιτροπής παρά το γεγονός ότι σκοπός του υπό 
εξέταση κανονισμού δεν είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οργάνωσης αγοράς. 
Καθήκον της αρμόδιας για τα αλκοολούχα ποτά επιτροπής είναι η προσαρμογή και η 
ενημέρωση της νομοθεσίας. Μια ρυθμιστική επιτροπή ενδείκνυται περισσότερο για την 
επιτέλεση αυτού του έργου.Τροπολογία: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli 

Bortone

Τροπολογία 180
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 1
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2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά 
στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ιδίας απόφασης.

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά 
στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5
και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ιδίας απόφασης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αλκοολούχα ποτά, δεν υφίστανται επί του παρόντος 
μηχανισμοί αγοράς όπως συμβαίνει σε άλλες κοινές αγορές. Επομένως, ο όρος "ρυθμιστική 
επιτροπή" είναι καταλληλότερος από τον προτεινόμενο. Επιπλέον, βάσει της επιτροπολογίας, η 
ρυθμιστική επιτροπή διαθέτει μηχανισμό μειοψηφίας εμπλοκής, στοιχείο που ενδυναμώνει τις 
εξουσίες των κρατών μελών.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 181
Άρθρο 20

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2

Τα παραρτήματα I και ΙΙΙ τροποποιούνται 
με τη διαδικασία του άρθρου 19 
παράγραφος 2.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες στους ορισμούς των διαφόρων ειδών αλκοολούχων ποτών αποτελούν τόσο 
σημαντικό τμήμα του κανονισμού, ώστε θα πρέπει να είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται μόνο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θα συνεργάζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και όχι από επιτροπή, όπως προτείνει η Επιτροπή. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 182
Άρθρο 22, στοιχείο α)

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

α) τη διευκόλυνση της μετάβασης - εντός 
χρονικής περιόδου που δεν θα υπερβαίνει 
τα δύο έτη - από τους κανόνες του 
κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 1576/89 σε 
εκείνους που επιβάλλει ο παρών 
κανονισμός·
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Or. es

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των μεταβατικών μέτρων θα πρέπει να θεσπιστεί μέγιστη χρονική περίοδος, 
ώστε να αποτραπεί η επ' αόριστον συνέχιση ανεπιθύμητων καταστάσεων. Το χρονικό διάστημα 
που ορίστηκε όταν εκδόθηκε ο κανονισμός 1576/89 ήταν μία διετία.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Τροπολογία 183
Άρθρο 22, στοιχείο γ)

γ) την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όταν η διαδικασία της επιτροπής ισχύει για διατάξεις εφαρμογής και ενδεχόμενως μεταβατικά 
μέτρα, κάθε παρέκκλιση ή αναστολή του κανονισμού απαιτεί κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 184
Παράρτημα Ι, σημείο 1α (νέο)

1a. Τελειοποίηση ή ραφινάρισμα: 
παραδοσιακή χρήση, έως ανώτατο 
ποσοστό 2%, των προϊόντων που 
αναφέρονται στο τμήμα 1 του 
Παραρτήματος Ι σχετικά με την γλύκανση, 
ώστε να δίδονται στα αλκοολούχα ποτά τα 
τελικά χαρακτηριστικά τους, με την 
επιφύλαξη της ειδικής νομοθεσίας ενός 
κράτους μέλους που εγκρίθηκε πριν από 
την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
1576/89.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός σχετικά με τη διαδικασία τελειοποίησης ενός προϊόντος στον τελικό κύκλο 



AM\633686EL.doc 49/90 PE 378.844v01-00

EL

παραγωγής του έχει ουσιαστική σημασία, προκειμένου να διατηρηθούν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής για όλα τα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία : Bogusław Sonik

Τροπολογία 185
Παράρτημα I, σημείο 8 a (new)

8a. Τελειοποίηση της τελικής γεύσης 
Ως τελειοποίηση της τελικής γεύσης 
νοείται η παραδοσιακή χρήση των 
προϊόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 
του παρόντος Παραρτήματος, στις 
ποσότητες που ορίζονται για τον σκοπό 
αυτό στο Παράρτημα ΙΙ, προκειμένου να 
προσδοθεί μια τελική χαρακτηριστική 
γεύση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η τελειοποίηση της τελικής γεύσης είναι μια παραδοσιακή πρακτική στην παραγωγή ορισμένων 
αλκοολούχων ποτών. Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ τελειοποίησης της τελικής γεύσης και 
γλύκανσης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κατά παράδοση στην παραγωγή αλκοολούχων 
ποτών, όπως τα αποστάγματα οίνου, το μπράντι και η βότκα. 

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 186
Παράρτημα I, σημείο 13

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν δυνητικά "παραθυράκια" λόγω αμφισημίας, ο ορισμός της "περιγραφής" 
θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρύς και να μην περιλαμβάνει μόνο την επισήμανση 
αλλά και την παρουσίαση και συσκευασία.   (Σημείωση: βάσει των διατάξεων του 
Παραρτήματος I (15), η "παρουσίαση" περιλαμβάνει τη διαφήμιση και την προώθηση των 
πωλήσεων.)

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 187
Παράρτημα I, σημείο 16

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 188
Παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, τίτλος

Κατηγορία A: Αποστάγματα  Αποστάγματα    

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της αναφοράς στην κατηγορία Α από τον τίτλο που αφορά τις κατηγορίες 1 -12 
αποτελεί τροπολογία που απορρέει από την διαγραφή των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3.  

Τροπολογία: Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Τροπολογία 189
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, σημείο 1
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1) αλκοολούχο ποτό, που παράγεται 
αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και 
απόσταξη είτε μελάσας ή σιροπιών 
λαμβανόμενων κατά την παρασκευή 
ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο είτε αυτούσιου 
χυμού ζαχαροκάλαμου και αποστάζεται σε 
βαθμό χαμηλότερο από 96% vol., ώστε το 
προϊόν της απόσταξης να εμφανίζει τα 
διακριτά ειδικά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ρούμι ή

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

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

2) αλκοολούχο ποτό που παράγεται
αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και 
απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το 
οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά 
χαρακτηριστικά του ρούμι και έχει 
περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες ίση με 
225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol. ή μεγαλύτερη. Το απόσταγμα 
αυτό είναι δυνατό να πωλείται με την 
προσθήκη της λέξης "γεωργικό" στην 
ονομασία "ρούμι", η οποία θα συνοδεύεται 
από μία από τις γεωγραφικές ενδείξεις των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, 
όπως αναφέρονται στην κατηγορία Ι του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. 

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο του ρούμι είναι 37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο του ρούμι είναι 37,5%.

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

γ) Το ρούμι δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, 
αραιωμένη ή σε άλλη μορφή ή, ανεξάρτητα 
από τα μίγματα, πρόσθετα προϊόντα 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

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

δ) Το ρούμι δεν υποβάλλεται σε 
αρωματισμό.

(δα) Το ρούμι μπορεί να περιέχει 
καραμελόχρωμα μόνο για τον σκοπό της 
αλλαγής του χρώματος των προϊόντων που 
έχουν υποστεί παλαίωση και/ή των 
ραφιναρισμένων προϊόντων.

Στις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται Στις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 
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στο σημείο 1 του παραρτήματος III μπορεί 
να προστίθεται η λέξη "traditionnel", όταν 
το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 80% vol., μετά από 
αλκοολική ζύμωση υλικών που παράγουν 
αλκοόλη και κατάγονται αποκλειστικά από 
τον εξεταζόμενο τόπο παραγωγής. Το ρούμι 
αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες ίση με 225 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη και να μην έχει υποστεί 
γλύκανση ούτε αρωματισμό. Η χρήση της 
λέξης "traditionnel" δεν εμποδίζει τη χρήση 
των όρων «από παραγωγή ζάχαρης» ή 
«γεωργικό», οι οποίοι μπορούν να 
προστίθενται στην ονομασία «ρούμι».

στο σημείο 1 του παραρτήματος III μπορεί 
να προστίθεται η λέξη "traditionnel", όταν 
το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 90% vol., μετά από 
αλκοολική ζύμωση υλικών που παράγουν 
αλκοόλη και κατάγονται αποκλειστικά από 
τον εξεταζόμενο τόπο παραγωγής. Το ρούμι 
αυτό αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες ίση με 225 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη και να μην έχει υποστεί 
γλύκανση. Η χρήση της λέξης "traditionnel" 
δεν εμποδίζει τη χρήση των όρων «από 
παραγωγή ζάχαρης» ή «γεωργικό», οι οποίοι 
μπορούν να προστίθενται στις ονομασίες 
πώλησης «ρούμι» και στις γεωγραφικές 
ενδείξεις.

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει σε καμία 
περίπτωση τη χρήση της λέξης "traditionnel" 
για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτει η ίδια, 
σύμφωνα με τα οικεία ειδικά κριτήρια.

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει σε καμία 
περίπτωση τη χρήση της λέξης "traditionnel" 
για όλα τα προϊόντα που δεν καλύπτει η ίδια, 
σύμφωνα με τα οικεία ειδικά κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες "γεωργικό ρούμι" και "παραδοσιακό ρούμι" πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται, ώστε να δίδεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα τα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης ή αρτυματικών ουσιών πρέπει να απορριφθεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 
επιτρέπεται η χρήση φυσικών ή ισοδύναμων αρτυματικών ουσιών, ώστε να διασφαλιστεί η 
παραγωγή ενός προϊόντος βέλτιστης ποιότητας.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 190
Παράρτημα II, κατηγορία Α, σημείο 1, στοιχείο α), δεύτερη παράγραφος

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

2) αλκοολούχο ποτό που παράγεται 
αποκλειστικά με αλκοολική ζύμωση και 
απόσταξη χυμού ζαχαροκάλαμου και το 
οποίο εμφανίζει τα ιδιαίτερα αρωματικά 
χαρακτηριστικά του ρούμι και έχει 
περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες ίση με 
225 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol. ή μεγαλύτερη. Το απόσταγμα 
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αυτό είναι δυνατό να πωλείται με την 
προσθήκη της λέξης "γεωργικό" στην 
ονομασία "ρούμι", η οποία θα συνοδεύεται 
από μία από τις γεωγραφικές ενδείξεις των 
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων, 
όπως αναφέρονται στην κατηγορία Ι του 
Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες "γεωργικό ρούμι" και "παραδοσιακό ρούμι" πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται, ώστε να δίδεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα τα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Τροπολογία 191
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 1, στοιχείο (δ)

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

δ) Το ρούμι δεν υποβάλλεται σε 
αρωματισμό, εκτός εάν πρόκειται για 
"ενισχυτικές" ουσίες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του μπράντι, το ρούμι "ραφινάρεται" πάντα σε ξύλινα 
βαρέλια για περίοδο που κυμαίνεται μεταξύ 6 μηνών και 3 ετών και για μεγαλύτερο διάστημα 
στην περίπτωση των ρούμι που έχουν υποστεί παλαίωση.  Η εν λόγω διαδικασία προσδίδει στο 
ρούμι ομοιόμορφη γεύση, ως αποτέλεσμα της φύλαξής του σε ξύλινα βαρέλια. Είναι δυνατό να 
χορηγηθεί άδεια για προσθήκη "ενισχυτικών" ουσιών, δηλαδή φυσικών αρτυμάτων που 
προέρχονται από το ξύλο. Αν και δεν προσδίδουν στο ρούμι κανένα δεσπόζων άρωμα, οι 
ενισχυτικές ουσίες μπορούν να συνενώσουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. 

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 192
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 5, στοιχείο (δ)
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δ) Για την παρασκευή brandy ή Weinbrand 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

δ) Το Brandy ή Weinbrand δεν 
υποβάλλεται σε αρωματισμό. Τούτο δεν 
αποκλείει τις παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση αρτυματικών ουσιών για την τελειοποίηση των παραδοσιακών οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του Brandy ή Weinbrand αποτελεί παλαιά πρακτική. Αυτές οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής Brandy ή Weinbrand δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση. 

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 193
Παράρτημα II, κατηγορία Α, σημείο 1, στοιχείο δα) (νέο)

(δα) Το ρούμι μπορεί να περιέχει 
καραμελόχρωμα μόνο για τον σκοπό της 
αλλοίωσης του χρώματος των προϊόντων 
που έχουν υποστεί παλαίωση και/ή των 
ραφιναρισμένων προϊόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες "γεωργικό ρούμι" και "παραδοσιακό ρούμι" πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται, ώστε να δίδεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα τα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης ή αρτυματικών ουσιών πρέπει να απορριφθεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 
επιτρέπεται η χρήση φυσικών ή ισοδύναμων αρτυματικών ουσιών, ώστε να διασφαλιστεί η 
παραγωγή ενός προϊόντος βέλτιστης ποιότητας.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 194
Παράρτημα II, κατηγορία Α, σημείο 1, στοιχείο ε), παράγραφος 1

Στις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος III μπορεί 

Στις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος III μπορεί 
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να προστίθεται η λέξη "traditionnel", όταν 
το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 80% vol., μετά από 
αλκοολική ζύμωση υλικών που παράγουν 
αλκοόλη και κατάγονται αποκλειστικά από 
τον εξεταζόμενο τόπο παραγωγής. Το ρούμι 
αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες ίση με 225 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη και να μην έχει υποστεί 
γλύκανση ούτε αρωματισμό. Η χρήση της 
λέξης "traditionnel" δεν εμποδίζει τη χρήση 
των όρων «από παραγωγή ζάχαρης» ή 
«γεωργικό», οι οποίοι μπορούν να 
προστίθενται στην ονομασία «ρούμι».

να προστίθεται η λέξη "traditionnel", όταν 
το ρούμι παράγεται με απόσταξη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 90% vol., μετά από 
αλκοολική ζύμωση υλικών που παράγουν 
αλκοόλη και κατάγονται αποκλειστικά από 
τον εξεταζόμενο τόπο παραγωγής. Το ρούμι 
αυτό πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες ίση με 225 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη και να μην έχει υποστεί 
γλύκανση. Η χρήση της λέξης "traditionnel" 
δεν εμποδίζει τη χρήση των όρων «από 
παραγωγή ζάχαρης» ή «γεωργικό», οι οποίοι 
μπορούν να προστίθενται στις ονομασίες 
πώλησης «ρούμι» και στις γεωγραφικές 
ενδείξεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες "γεωργικό ρούμι" και "παραδοσιακό ρούμι" πρέπει να εξακολουθήσουν να 
προστατεύονται, ώστε να δίδεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα τα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης ή αρτυματικών ουσιών πρέπει να απορριφθεί, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι 
επιτρέπεται η χρήση φυσικών ή ισοδύναμων αρτυματικών ουσιών, ώστε να διασφαλιστεί η 
παραγωγή ενός προϊόντος βέλτιστης ποιότητας.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 195
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 2, στοιχείο (γ)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η προσθήκη προϊόντος απόσταξης στο 
whisky, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχουν οι κανονισμοί 1576/89 και 1014/90.  
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Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 196
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 2, στοιχείο (δ)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με αυτήν την τροπολογία διευκρινίζεται ότι το whisky δεν μπορεί να υποστεί τελειοποίηση - η 
προσθήκη ζάχαρης μέσω τελειοποίησης δεν αποτελεί παραδοσιακή πρακτική.  Είναι ουσιώδες 
να εξαλειφθούν αυτές οι ασάφειες. 

Τροπολογία: Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Τροπολογία 197
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 3, στοιχείο (ε)

ε) Για να μπορεί ένα απόσταγμα σιτηρών να 
ονομαστεί «μπράντι σιτηρών», πρέπει να 
έχει ληφθεί με απόσταξη, σε βαθμό 
χαμηλότερο από 95% vol., πολτού σιτηρών 
που έχει υποστεί ζύμωση και να εμφανίζει 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες 
πρώτες ύλες.

ε) Για να μπορεί ένα απόσταγμα σιτηρών να 
φέρει αυτήν την ονομασία, πρέπει να έχει 
ληφθεί με απόσταξη, σε βαθμό χαμηλότερο 
από 95% vol., πολτού σιτηρών που έχει 
υποστεί ζύμωση και να εμφανίζει 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες 
πρώτες ύλες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'brandy' πρέπει να συνεχίσει να περιορίζεται στο αλκοολούχο ποτό που προέρχεται από 
το απόσταγμα οίνου, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές και να διασφαλιστεί 
απόλυτη συνέπεια με τον ορισμό του brandy που θα θεσπιστεί στον μελλοντικό κανονισμό.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 198
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 5, στοιχείο (γ)
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γ) Το brandy ή Weinbrand δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου (α), 
παράγραφος (1), το brandy ή Weinbrand 
δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή 
άλλο προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 199
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 5, στοιχείο (γ)

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

γ) Με την επιφύλαξη του στοιχείου (α), 
παράγραφος (1), το brandy ή Weinbrand 
δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή 
άλλο προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα γενικό άρθρο που θα περιείχε όλες τις θεμιτές πρακτικές για την παρασκευή αποσταγμάτων 
(όπως περιγράφεται στην προηγούμενη τροπολογία) θα συνεπαγόταν ότι στον ορισμό του 
Brandy δεν θα ήταν αναγκαία καμία αναφορά στον αρωματισμό (δεδομένου ότι δεν 
απαγορεύεται, επιτρέπεται). 

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 200
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 5, στοιχείο (δ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο στοιχείο (γ).
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Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 201
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 6, στοιχείο (δ)

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

δ) Για την παρασκευή αποσταγμάτων 
στεμφύλων σταφυλιού επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) 
και στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/EΟΚ. 
διαγράφεται Η συνδυασμένη απόσταξη 
στεμφύλων σταφυλιού παρουσία 
σπερμάτων των αρωματικών φυτών του 
ανίσου και του μάραθου, ως παραδοσιακή 
πρακτική σε ορισμένες περιοχές της ΕΕ, 
δεν θεωρείται αρωματισμός.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 202
Παράρτημα II, Κατηγορία Α, σημείο 11, στοιχείο (ε)

ε) Η ονομασία πώλησης του Hefebrand 
μπορεί να συμπληρώνεται με το όνομα της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης.

ε) Η ονομασία πώλησης του Hefebrand 
πρέπει να συμπληρώνεται με το όνομα της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον σκοπό της ενημέρωσης των καταναλωτών, πρέπει να αναφέρεται το βασικό υλικό που 
χρησιμοποιείται.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 203
Παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, τίτλος

Κατηγορία B: Ειδικά αλκοολούχα ποτά  Ειδικά αλκοολούχα ποτά   

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της αναφοράς στην κατηγορία Β από τον τίτλο που αφορά τις κατηγορίες 13 -45 
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αποτελεί τροπολογία που απορρέει από την διαγραφή των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία : Françoise Grossetête

Τροπολογία 204
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 13, παράγραφος 1

παράγονται με απόσταξη, μετά από 
διαβροχή ορισμένων ραγών και άλλων 
φρούτων, μερικώς ζυμωθέντων ή αζύμωτων, 
όπως τα σμέουρα, τα βατόμουρα, τα 
μυρτίδια κ.ά., σε αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή σε απόσταγμα ή 
προϊόν απόσταξης, σε ελάχιστη 
αναλογία 100 χιλιογράμμων φρούτων ανά 
20 λίτρα αλκοόλης 100% vol.·

παράγονται αποκλειστικά με απόσταξη, 
μετά από διαβροχή ορισμένων ραγών και 
άλλων φρούτων, μερικώς ζυμωθέντων ή 
αζύμωτων, όπως τα σμέουρα, τα βατόμουρα, 
τα μυρτίδια κ.ά., σε αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης ή σε απόσταγμα ή 
προϊόν απόσταξης, σε ελάχιστη 
αναλογία 100 χιλιογράμμων φρούτων ανά 
20 λίτρα αλκοόλης 100% vol.·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της λέξης "αποκλειστικά" θα συμβάλει στην διατήρηση της παράδοσης της 
παρασκευής αυτών των αποσταγμάτων και στην προστασία του προϊόντος από τον χρωματισμό, 
την γλύκανση ή την βελτίωση.

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 205
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 16, στοιχείο (α)

Οινοπνευματώδες ποτό γεντιανής είναι 
αλκοολούχο ποτό που παράγεται από προϊόν 
απόσταξης γεντιανής, το οποίο με τη σειρά 
του λαμβάνεται από τη ζύμωση ριζών 
γεντιανής με ή χωρίς προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.

Οινοπνευματώδες ποτό γεντιανής είναι 
αλκοολούχο ποτό που παράγεται από προϊόν 
απόσταξης γεντιανής, το οποίο με τη σειρά 
του λαμβάνεται από τη ζύμωση ριζών 
γεντιανής με ή χωρίς προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και/ή 
προϊόντος απόσταξης φρούτων και/ή 
αποστάγματος φρούτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως στις αλπικές περιοχές χρησιμοποιούνται συχνότερα αποστάγματα φρούτων (π.χ. 
απόσταγμα μήλου) και σπανιότερα αιθυλική αλκοόλη για την αραίωση του αποστάγματος 



PE 378.844v01-00 60/90 AM\633686EL.doc

EL

γεντιανής.  Το έντονο άρωμα της γεντιανής καλύπτει ολωσδιόλου το άρωμα του 
χρησιμοποιηθέντος αποστάγματος. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, επειδή η αραίωση 
με αποστάγματα φρούτων αποτελεί τυποποιημένη, παραδοσιακή πρακτική σε πολλά μικρά 
αποστακτήρια. 

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 206
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 16 α (νέο)

16α. Meisterwurz 
(α) Το Meisterwurz είναι αλκοολούχο ποτό 
που παράγεται από απόσταγμα ριζών 
meisterwurz (peucedanum ostruthium), οι 
οποίες διαβρέχονται σε απόσταγμα 
εμπύρηνων φρούτων με ή χωρίς προσθήκη 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 
και/ή αποσταγμάτων φρούτων. 
β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο του Meisterwurz είναι 37,5%. 
(γ) Το Meisterwurz δεν υποβάλλεται σε 
αρωματισμό. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Meisterwurz παραγόταν ανέκαθεν με αυτόν τον τρόπο στα αποστακτήρια των αλπικών 
χωρών και θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη αυτή η παραδοσιακή διαδικασία που 
αποσκοπεί στη διατήρηση της ποιότητας.

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 207
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 17, στοιχείο (α)

α) Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι 
αλκοολούχο ποτό που παράγεται με 
αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης ή/και αποστάγματος σιτηρών 
ή/και προϊόντος απόσταξης σιτηρών με 
καρπούς αρκεύθου (Juniperus communis).

α) Αλκοολούχο ποτό με άρκευθο είναι 
αλκοολούχο ποτό που παράγεται με 
αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης ή/και αποστάγματος σιτηρών 
ή/και προϊόντος απόσταξης σιτηρών ή/και
προϊόντος απόσταξης φρούτων ή/και 
αποστάγματος φρούτων με καρπούς 
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αρκεύθου (Juniperus communis).

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα αλκοολούχα ποτά που έχουν αρωματισθεί με άρκευθο επιτρέπεται ήδη η προσθήκη 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή/και αποστάγματος σιτηρών ή/και προϊόντος 
απόσταξης σιτηρών με καρπούς αρκεύθου. Η χρήση προϊόντων αποσταγμάτων φρούτων θα 
πρέπει επίσης να επιτραπεί. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία, επειδή η διαβροχή του 
αρκεύθου σε προϊόντα αποσταγμάτων φρούτων αποτελεί τυποποιημένη, παραδοσιακή πρακτική 
σε πολλά μικρά αποστακτήρια και το προϊόν που προκύπτει έχει τόσο έντονη γεύση αρκεύθου, 
ώστε είναι αδύνατο να διακριθεί πλέον το άρωμα του αρχικού προϊόντος απόσταξης. 

Τροπολογία : Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Τροπολογία 208
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 17, στοιχείο (δ)

δ) Τα αλκοολούχα ποτά με άρκευθο 
μπορούν να φέρουν την ονομασία πώλησης 
«Wacholder», «ginebra» ή «genebra».

δ) Τα αλκοολούχα ποτά με άρκευθο 
μπορούν να φέρουν την ονομασία πώλησης 
«Wacholder», «genevere» ή «genebra».

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'ginebra' πρέπει να περιορισθεί στο ποτό που ορίζεται στην παράγραφο 18 του 
Παραρτήματος ΙΙ της πρότασης, ο αλκοολικός βαθμός του οποίου πρέπει να είναι πολύ 
υψηλότερος (37,5°). Ειδάλλως, ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση στους Ισπανούς καταναλωτές, 
δεδομένου ότι ο όρος 'ginebra' χρησιμοποιείται μόνο στην Ισπανία και είναι απόλυτα 
συνώνυμος με τον όρο 'gin'.  Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι οι παραγωγοί 'gin' (τα 
προϊόντα των οποίων πρέπει να έχουν αλκοολικό βαθμό τουλάχιστον 37,5°) θα ήταν 
αναγκασμένοι να συνυπάρχουν στην ισπανική αγορά με τους παραγωγούς 'ginebra'- ενός 
προϊόντος του οποίου ο απαιτούμενος αλκοολικός βαθμός είναι μόνο 15o.

Τροπολογία : Linda McAvan

Τροπολογία 209
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 20 (α), σημεία 1 - 4

(1) που λαμβάνεται αποκλειστικά από 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης 
και του οποίου η μέγιστη περιεκτικότητα σε 

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

μεθανόλη δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια 
ανά εκατόλιτρο αλκοόλης με αλκοολικό 
βαθμό 100% vol, που αποκτά το άρωμά του 
αποκλειστικά με την επαναπόσταξη της 
αιθυλικής αλκοόλης σε παραδοσιακούς 
αποστακτήρες, παρουσία όλων των 
χρησιμοποιούμενων φυσικών φυτικών 
υλικών,

(2) που αποκτά το άρωμά του αποκλειστικά 
με την επαναπόσταξη της αιθυλικής 
αλκοόλης σε παραδοσιακούς αποστακτήρες, 
παρουσία όλων των χρησιμοποιούμενων 
φυσικών φυτικών υλικών,
(3) στο οποίο το προκύπτον προϊόν 
απόσταξης περιέχει τουλάχιστον 70% 
αλκοόλης κατ’ όγκο,

(3) στο οποίο το προκύπτον προϊόν 
απόσταξης περιέχει τουλάχιστον 70% 
αλκοόλης κατ’ όγκο,

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

(4) στο οποίο η τυχόν περαιτέρω 
προστιθέμενη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
χαρακτηριστικά που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι παράγραφος (3), όμως η 
μέγιστη περιεκτικότητά του σε μεθανόλη 
δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης με αλκοολικό βαθμό 
100% vol,

5) που δεν περιέχει πρόσθετες γλυκαντικές ή 
χρωστικές ύλες,

5) που δεν περιέχει πρόσθετες γλυκαντικές 
ουσίες που υπερβαίνουν το 0,1 γραμμάριο 
σακχάρων ανά λίτρο του τελικού προϊόντος 
ή χρωστικές ύλες,

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον προτεινόμενο ορισμό επαναδιατυπώνεται το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή, ώστε να 
ενισχυθεί η σαφήνεια.   Στο κείμενο που προστίθεται στο σημείο 4 επιτρέπεται η προσθήκη 
σακχάρων με τον σκοπό της εξακρίβωσης της αυθεντικότητας, πράγμα που επιτρέπει στη 
βιομηχανία να προλαμβάνει την απάτη και την απομίμηση προϊόντων.   
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Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Τροπολογία 210
Παράρτημα II, σημείο 29

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

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

- αποστάζεται ή/και διορθώνεται σε 
ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 96,0% κατ' 
όγκο με σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης και όπου τηρούνται τα ανώτατα 
όρια υπολειμμάτων που καθορίζονται στο 
παράρτημα I για την αιθυλική αλκοόλη, με 
εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας τα 
υπολείμματα στο τελικό προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.

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

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

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.
β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο της βότκας είναι 37,5%.

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

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

γ) Τα μόνα αρτύματα που επιτρέπεται να 
προστίθενται είναι οι φυσικές αρωματικές 
ενώσεις που περιέχονται σε προϊόντα 
απόσταξης των πρώτων υλών, οι οποίες 
έχουν υποστεί ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν
να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από 
το δεσπόζον άρωμα.
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δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας, 
αναγράφονται οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης, στο ίδιο οπτικό πεδίο με την 
ονομασία πώλησης. Οι διαστάσεις των 
χαρακτήρων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και 
είναι τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της 
ονομασίας πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βότκα παράγεται κατά παράδοση από δημητριακά, γεώμηλα και/ή μελάσα ζαχαρότευτλων και 
επομένως είναι πολύ σημαντικό να τυγχάνει της ίδιας προστασίας με άλλα αλκοολούχα ποτά, 
όπως το ρούμι ή το whisky κλπ. Ο εν λόγω ορισμός θα συμβάλει στην προστασία των προτύπων 
ποιότητας γι αυτήν τη σημαντική κατηγορία των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ.

Τροπολογία : Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Τροπολογία 211
Παράρτημα II, Σημείο 29

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

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

- αποστάζεται ή/και διορθώνεται σε 
ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 96,0% κατ' 
όγκο με σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης και όπου τηρούνται τα ανώτατα 
όρια υπολειμμάτων που καθορίζονται στο 
παράρτημα I για την αιθυλική αλκοόλη, με 
εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας τα 
υπολείμματα στο τελικό προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια ανά 
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εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.
Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να 
ακολουθείται από επαναπόσταξη ή/και
κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ενεργού άνθρακα, για να επιτευχθούν ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

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

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.
β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο της βότκας είναι 37,5%.

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βότκα παράγεται κατά παράδοση από δημητριακά, γεώμηλα και/ή μελάσα ζαχαρότευτλων και 
επομένως είναι πολύ σημαντικό να τυγχάνει της ίδιας προστασίας με άλλα αλκοολούχα ποτά, 
όπως το ρούμι ή το whisky κλπ. Η επιλογή των συστατικών επηρεάζει τα οργανοληπτικά 
(γεύση) χαρακτηριστικά και πρέπει ως εκ τούτου να περιοριστεί στα δημητριακά, τα γεώμηλα 
και/ή την μελάσα ζαχαρότευτλων.
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Τροπολογία : Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 212
Παράρτημα II, Σημείο 29, στοιχείο (a), introductory part and παράγραφος 1

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 29 των Andres Tarand, 
Genowefa Grabowska 

Τροπολογία : Urszula Krupa

Τροπολογία 213
Παράρτημα II, σημείο 29

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

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

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

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

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

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

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

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 

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

αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
15 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.

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

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

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

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

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός του περιορισμού του καταλόγου πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
βότκας στα σιτηρά, τα γεώμηλα ή στην μελάσα ζαχαρότευτλων είναι να διατηρηθούν τα 
σημερινά υψηλά πρότυπα ποιότητας και η καλή φήμη της βότκας και να διασφαλιστεί η 
συνέχιση της χρήσης των παραδοσιακών, ηλικίας πολλών αιώνων μεθόδων παραγωγής. Ο ως 
άνω ορισμός καλύπτει το 96% περίπου των ειδών βότκας που διατίθενται σήμερα στην αγορά 
της ΕΕ.

Τροπολογία : Liam Aylward

Τροπολογία 214
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29

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

παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης, ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες από είτε:

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

(1) δημητριακά, πατάτες και/ή μελάσα, ή
(2) άλλες γεωργικές πρώτες ύλες,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας που 
παρήχθη από άλλες πρώτες ύλες πλην 
σιτηρών, γεωμήλων ή μελάσας, 
αναγράφεται η φράση 'αποστάχθηκε  
από...', η οποία συνοδεύεται από τις πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης, στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με την ονομασία πώλησης.  Η 
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πώλησης. επισήμανση πραγματοποιείται βάσει της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Οι διαστάσεις των 
χαρακτήρων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και 
είναι τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 40 που κατέθεσε ο εισηγητής και 
αποτελείται από δύο τμήματα.  

Πρώτον, στην τροπολογία αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της βότκας που παράγεται από 
δημητριακά, γεώμηλα, ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμα και της βότκας που παράγεται από άλλες 
πρώτες ύλες.    Στην εν λόγω τροπολογία συμπεριλαμβάνονται τα ζαχαροκάλαμα στον κατάλογο 
των πρώτων υλών στην παράγραφο (α), στοιχείο (1) κατόπιν επισήμανσης ότι η παράλειψή 
τους θα ήταν αντίθετη προς τις διατάξεις του ΠΟΕ:

Τροπολογία : Avril Doyle

Τροπολογία 215
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης, ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες από είτε:

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

(1) δημητριακά, πατάτες και/ή μελάσα, ή
(2) άλλες γεωργικές πρώτες ύλες,

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

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

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

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

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 

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

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

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

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

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

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

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

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας που 
παρήχθη από άλλες πρώτες ύλες πλην 
σιτηρών, γεωμήλων ή μελάσας, 
αναγράφεται η φράση 'αποστάχθηκε  
από...', η οποία συνοδεύεται από τις πρώτες 
ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την 
παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης, στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με την ονομασία πώλησης.  Η 
επισήμανση πραγματοποιείται βάσει της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Οι διαστάσεις των 
χαρακτήρων δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και 
είναι τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 40 που κατέθεσε ο εισηγητής και 
αποτελείται από δύο τμήματα.  

Πρώτον, στην τροπολογία αυτή γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της βότκας που παράγεται από 
δημητριακά, γεώμηλα, ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαμα και της βότκας που παράγεται από άλλες 
πρώτες ύλες.    Στην εν λόγω τροπολογία συμπεριλαμβάνονται τα ζαχαροκάλαμα στον κατάλογο 
των πρώτων υλών στην παράγραφο (α), στοιχείο (1) κατόπιν επισήμανσης ότι η παράλειψή 
τους θα ήταν αντίθετη προς τις διατάξεις του ΠΟΕ:
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Τροπολογία : Carl Schlyter

Τροπολογία 216
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

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

- αποστάζεται ή/και διορθώνεται σε 
ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 96,0% κατ' 
όγκο με σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης και όπου τηρούνται τα ανώτατα 
όρια υπολειμμάτων που καθορίζονται στο 
παράρτημα I για την αιθυλική αλκοόλη, με 
εξαίρεση τη μεθανόλη, της οποίας τα 
υπολείμματα στο τελικό προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.

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

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

Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.
β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός κατ’ 
όγκο της βότκας είναι 37,5%.

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

(γ) Τα μόνα αρτύματα που επιτρέπεται να 
προστίθενται είναι οι φυσικές αρτυματικές 
ενώσεις που περιέχονται σε προϊόντα 
απόσταξης των πρώτων υλών, οι οποίες 
έχουν υποστεί ζύμωση. Επιπλέον, μπορούν 

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

να προσδίδονται στο προϊόν και άλλα ειδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά εκτός από 
το δεσπόζον άρωμα.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Bogusław Sonik

Τροπολογία 217
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (a), introductory part

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η βότκα είναι ποτό που κατά παράδοση παραγόταν από σιτηρά, γεώμηλα και/ή μελάσα 
ζαχαρότευτλων. Σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας πρότασης κανονισμού, θα πρέπει να 
υποστηρίζεται όπως και τα άλλα ποτά που παράγονται με απόσταξη (π.χ. ρούμι και whisky). 
Τούτο θα ωφελήσει τόσο τους παραγωγούς βότκας όσο και, προπαντός, τους καταναλωτές.

Η ανωτέρω διάταξη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του 
Κοινοβουλίου στην γνωμοδότησή της και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή στην τελική έκδοση της γνωμοδότησής της. Επιπλέον, η COPA-COGECA, σε επίσημη 
δήλωση επιβεβαίωσε την ανάγκη για περιορισμένο ορισμό του όρου βότκα. 
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Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Τροπολογία 218
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α), εισαγωγικό μέρος

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από αιθυλική αλκοόλη 
εξαχθείσα από δημητριακά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων, η οποία:

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Jiří Maštálka

Τροπολογία 219
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α)

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

α) Βότκα είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο είτε μέσω διόρθωσης
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης 
είτε μέσω φιλτραρίσματός της με ενεργό 
άνθρακα, που ενδεχομένως ακολουθείται 
από απλή απόσταξη ή ισοδύναμη 
επεξεργασία, ώστε να μειώνονται 
επιλεκτικά τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων 
πρώτων υλών.   

(1) λαμβάνεται από γεωργικές πρώτες ύλες 
ως προϊόν ζύμωσης με ζύμες,
2) αποστάζεται ή/και διορθώνεται με 
σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 
πρώτες ύλες και τα υποπροϊόντα της 
ζύμωσης. 
Η διεργασία αυτή είναι δυνατόν να 
ακολουθείται από επαναπόσταξη ή/και 
κατεργασία με κατάλληλα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
ενεργού άνθρακα, για να επιτευχθούν 
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ειδικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Τηρούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων 
που καθορίζονται στο παράρτημα I για την 
αιθυλική αλκοόλη, με εξαίρεση τη 
μεθανόλη, της οποίας τα υπολείμματα στο 
τελικό προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 
10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο καθαρής 
αλκοόλης.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υπάρχων ορισμός πρέπει να διατηρηθεί, όπως διατυπώνεται στον κανονισμό 1576/89 με 
μικρές τροποποιήσεις.  

Επιπροσθέτως, το άρθρο 5 παρέχει σε κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να θεσπίζει 
αυστηρότερους κανόνες σχετικά με την περιγραφή, συσκευασία και παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην επικράτειά τους. Παρέχει επαρκείς δυνατότητες 
αντιμετώπισης των ειδικών αναγκών των καταναλωτών που εντοπίζονται στα μεμονωμένα 
κράτη μέλη, με βάση την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Τροπολογία 220
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α), σημείο 1

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

1) λαμβάνεται από σιτηρά, γεώμηλα και/ή 
μελάσα ζαχαρότευτλων ως προϊόν ζύμωσης 
με ζύμες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Τροπολογία 221
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α), σημείο 2

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

(2) αποστάζεται ή/και διορθώνεται σε 
ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 96,0% κατ' 
όγκο με σκοπό την επιλεκτική εξασθένιση 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών που 
προέρχονται από τις χρησιμοποιούμενες 



AM\633686EL.doc 75/90 PE 378.844v01-00

EL

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Τροπολογία 222
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α), σημείο 2, εδάφιο 2

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Τροπολογία 223
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (α), σημείο 2, εδάφιο 3

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Τροπολογία 224
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (δ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Jiří Maštálka

Τροπολογία 225
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (δ)

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

(δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
αυστηρότερους κανόνες για την περιγραφή, 
την επισήμανση, τη συσκευασία και την 
παρουσίαση της βότκας, σύμφωνα με το 
άρθρο 5. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο παράρτημα ΙΙ, σημείο 29, στοιχείο α) του Jiří Maštálka

Τροπολογία : Linda McAvan, Riitta Myller

Τροπολογία 226
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (δ)

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

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας που 
δεν έχει παραχθεί από γεώμηλα, σιτηρά ή 
μελάσα σακχαρότευτλων αναγράφεται η 
φράση "παραχθέν από ...." μαζί με την 
πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης στο ίδιο οπτικό πεδίο 
με την ονομασία πώλησης. Η επισήμανση 
πραγματοποιείται βάσει της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων 
δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και είναι 
τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας στο παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29 του κ. Tarand.

Τροπολογία : Christa Klaß

Τροπολογία 227
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 29, στοιχείο (δ)

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας, 
αναγράφονται οι πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της 
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, 
στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία 
πώλησης. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων 

δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
παρουσίαση και επισήμανση της βότκας που 
δεν έχει παραχθεί από γεώμηλα, σιτηρά ή 
μελάσα σακχαρότευτλων
συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις "παραχθέν 
από ...." μαζί με την ονομασία του βασικού 
υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την 
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δεν υπερβαίνουν το ήμισυ και είναι 
τουλάχιστον ίσες με το ένα τρίτο των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

παραγωγή της αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης στο ίδιο οπτικό πεδίο 
με την ονομασία πώλησης. Η επισήμανση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. Οι 
διαστάσεις των χαρακτήρων είναι 
τουλάχιστον ίσες με τα δύο τρίτα των 
διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας 
πώλησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βότκα που παράγεται από σιτηρά, γεώμηλα και μελάσα μπορεί να περιγραφεί ως 
παραδοσιακό προϊόν. Για τον λόγο αυτόν, το εν λόγω προϊόν δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετα 
συστατικά. Δεδομένου ότι η αιθυλική αλκοόλη στην βότκα μπορεί επίσης να εξαχθεί από άλλα 
γεωργικά προϊόντα, το εν λόγω προϊόν θα πρέπει να προσδιοριστεί ακριβέστερα, ώστε οι 
καταναλωτές να μπορούν να διαπιστώσουν ευκολότερα ποιο ακριβώς είδος βότκας αγοράζουν.

Τροπολογία : Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Τροπολογία 228
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 31, στοιχείο (δ), παράγραφος 1

δ) Οι ακόλουθοι σύνθετοι όροι επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση 
των λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα, 
στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται 
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, 
αντανακλώντας παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής:

δ) Οι ακόλουθοι σύνθετοι όροι επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση 
των λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα, 
στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται 
αιθυλική αλκοόλη προερχόμενη από οίνο, 
αντανακλώντας παραδοσιακές μεθόδους 
παραγωγής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'brandy' πρέπει να συνεχίσει να περιορίζεται στο αλκοολούχο ποτό που προέρχεται από 
το απόσταγμα οίνου, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές και να διασφαλιστεί 
απόλυτη συνέπεια με τον ορισμό του brandy που θα θεσπιστεί στον μελλοντικό κανονισμό.

Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 229
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 40, στοιχείο (α)
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Nocino είναι λικέρ, που αποκτά το άρωμά 
του κυρίως με διαβροχή ή/και απόσταξη 
ολόκληρων περικάρπιων άγουρων 
καρυδιών (Jugians regia L.) και έχει 
ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
ισοδύναμη με 100 γραμμάρια 
ιμβερτοσακχάρου ανά λίτρο.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αγγλικό κείμενο του ορισμού του ‘nocino’ περιέχει ένα λάθος, το οποίο συνίσταται στο ότι 
το προϊόν παράγεται μέσω της διαβροχής και/ή της απόσταξης ολόκληρων καρυδιών και όχι 
μόνο των περικάρπιων. Επιπλέον, υπάρχει ένα τυπογραφικό λάθος στην επιστημονική 
ονομασία του καρυδιού.

Τροπολογία : Vittorio Prodi

Τροπολογία 230
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 40, στοιχείο (α)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αγγλικό κείμενο του ορισμού του ‘nocino’ περιέχει ένα λάθος, το οποίο συνίσταται στο ότι 
το προϊόν παράγεται μέσω της διαβροχής και/ή της απόσταξης ολόκληρων καρυδιών και όχι 
μόνο των περικάρπιων.  Υπάρχει επίσης ένα τυπογραφικό λάθος (Juglans και όχι Jugians).     

Τροπολογία : Christa Klaß

Τροπολογία 231
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 41, στοιχείο (γ)

γ) Για την παρασκευή λικέρ αυγού ή 
advocaat ή avocat ή Advokat επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 

γ) Για την παρασκευή λικέρ αυγού ή 
advocaat ή avocat ή advocat δεν επιτρέπεται 
να χρησιμοποιούνται αποξηραμένα 
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παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

προϊόντα αυγού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην προκύψει η ανάγκη να χρησιμοποιούνται χρωστικές ουσίες όπως το βήτα 
καροτένιο, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο καθαρός κρόκος αυγού (χωρίς ίχνη ασπραδιού)  Η 
χρήση αποξηραμένων προϊόντων αυγού πρέπει να απαγορευθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Τροπολογία : Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Τροπολογία 232
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 44 α(νέο)

44α. 'Vruchtenjenever' ή ‘Jenever met 
vruchten’:
(α) Ως 'Vruchtenjenever' ή ‘Jenever met 
vruchten’ νοείται ένα λικέρ ή άλλο 
αλκοολούχο ποτό, το οποίο πληροί τις εξής 
προϋποθέσεις: 
1. το ποτό λαμβάνεται είτε μέσω του 
αρωματισμού της αρκεύθου με φρούτα ή 
φυτά και/ή με τμήματα φρούτων ή φυτών, 
είτε μέσω της προσθήκης χυμού φρούτων 
και/ή αποσταγμάτων φρούτων ή φυτών ή 
αποσταγμάτων συμπυκνωμένων 
αρωμάτων που αποτελούν εκχυλίσματα 
φρούτων ή φυτών·
2.  πέραν του αρωματισμού, μπορεί να έχει 
υποστεί την προσθήκη φυσικών, και/ή 
πανομοιότυπων με τις φυσικές, 
αρωματικών ουσιών·
3. το ποτό μπορεί να υποβληθεί σε 
γλύκανση·
4. το ποτό έχει τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του εν λόγω φρούτου,
- έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 20% vol·
Η λέξη ‘vruchten’ μπορεί να 
αντικατασταθεί από το όνομα του 
συγκεκριμένου φρούτου.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του Vruchtenjenever θα πρέπει να διατηρηθεί (βλ. Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1014/90) διότι τα χαρακτηριστικά του ποτού αυτού δεν αντιστοιχούν πλήρως σε αυτά της 
αρκεύθου. Το «vruchtenjenever» δεν μπορεί επομένως να θεωρηθεί προϊόν για το οποίο η 
προστασία της ονομασίας εξασφαλίζεται μέσω της γεωγραφικής ένδειξης που ορίζει το 
παράρτημα ΙΙΙ για το «jenever».

Τροπολογία : Christa Klaß

Τροπολογία 233
Παράρτημα II, Κατηγορία B, σημείο 45, στοιχείο (α)

α) Topinambur είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση 
κονδύλων ηλίανθου του κονδυλόρριζου, 
κοινώς αγκινάρας της Ιερουσαλήμ 
(Helianthus tuberosus L.)

α) Topinambur είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση και 
απόσταξη κονδύλων ηλίανθου του 
κονδυλόρριζου, κοινώς αγκινάρας της 
Ιερουσαλήμ (Helianthus tuberosus L.) 
αποκλειστικά με αλκοολικό βαθμό κατ' 
όγκο που δεν υπερβαίνει το 86%.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για προϊόν απόσταξης, επομένως από την απόσταξη 
πρέπει να προκύψει μέγιστος αλκοολικός βαθμός κατ' όγκο 86%.

Τροπολογία : Linda McAvan

Τροπολογία 234
Παράρτημα II, Κατηγορία Γ, τίτλος

Κατηγορία Γ: Άλλα αλκοολούχα ποτά  Άλλα αλκοολούχα ποτά    

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της αναφοράς στην κατηγορία Γ από τον τίτλο που αφορά τις κατηγορίες 46α και β 
αποτελεί τροπολογία που απορρέει από την διαγραφή των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 
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Τροπολογία : Linda McAvan

Τροπολογία 235
Παράρτημα II, Κατηγορία Γ, σημείο 2

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

45α. Το Rum-Verschnitt παράγεται στη 
Γερμανία με ανάμιξη αλκοόλης με ρούμι. 
Ποσοστό τουλάχιστον 5% της αλκοόλης που 
περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει να 
προέρχεται από το ρούμι. Όσον αφορά την 
επισήμανση και την παρουσίαση του 
προϊόντος Rum-Verschnitt, ο όρος 
Verschnitt πρέπει να εμφαίνεται στην 
περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση με χαρακτήρες 
γραμματοσειράς, διαστάσεων και χρώματος 
ίδιων με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη 
λέξη Rum, στην ίδια γραμμή με αυτή και, 
στις φιάλες, στην εμπρόσθια ετικέτα. Σε 
περίπτωση πώλησης του προϊόντος εκτός 
της γερμανικής αγοράς, πρέπει να 
αναγράφεται στην ετικέτα η αλκοολική του 
σύνθεση.  

Or. de

(Το κείμενο της αριστερής στήλης από το Παράρτημα ΙΙ, Κατηγορία Γ, παράγραφος 2) 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3.

Τροπολογία : Linda McAvan

Τροπολογία 236
Παράρτημα II, Κατηγορία Γ, σημείο 3

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

45β. Το Slivovice παράγεται στην Τσεχική 
Δημοκρατία με προσθήκη σε προϊόν 
απόσταξης δαμάσκηνων, πριν από την 
τελική απόσταξη, αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης σε μέγιστη αναλογία 
30% κατ’ όγκο.  Το προϊόν αυτό πρέπει να 
περιγράφεται ως «αλκοολούχο ποτό», με 
δυνατότητα χρήσης και της ονομασίας 
Slivovice στο ίδιο οπτικό πεδίο στην 
εμπρόσθια ετικέτα.  Εάν το εν λόγω τσεχικό 
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Slivovice διατίθεται στην αγορά της 
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η 
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας 
Slivovice για αποστάγματα φρούτων 
σύμφωνα με το σημείο 9 της κατηγορίας A.

Slivovice διατίθεται στην αγορά της 
Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται στην 
ετικέτα η αλκοολική του σύνθεση. Η 
παρούσα διάταξη εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της χρήσης της ονομασίας 
Slivovice για αποστάγματα φρούτων 
σύμφωνα με την κατηγορία 9.   

Or. en

(Το κείμενο της αριστερής στήλης από το Παράρτημα ΙΙ, Κατηγορία Γ, παράγραφος 3) 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3.   

Τροπολογία : Linda McAvan

Τροπολογία 237
Παράρτημα II, Κατηγορία Γ, παράγραφος 1

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

Για την περιγραφή, την παρουσίαση και την 
επισήμανση όλων των αλκοολούχων ποτών 
που καλύπτονται από τον ορισμό του 
άρθρου 1, αλλά δεν πληρούν τα κριτήρια 
υπαγωγής στις κατηγορίες 1 έως 45, 
χρησιμοποιείται η ονομασία πώλησης 
«αλκοολούχο ποτό».  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της διαγραφής των τριών κατηγοριών στο άρθρο 3. 

Τροπολογία : Françoise Grossetête

Τροπολογία 238
Παράρτημα III, σημείο 1, πίνακας

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 
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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 Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ορίζεται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ, ο όρος 'παραδοσιακό' δεν 
χρειάζεται πλέον να αναγράφεται στις γεωγραφικές ενδείξεις.

Πρέπει να προβλεφθεί στις νέες γεωγραφικές ενδείξεις να λαμβάνονται υπόψη τόσο η 
ποικιλομορφία όσο και ο ειδικός χαρακτήρας της παραγωγής ρούμι στα γαλλικά υπερπόντια 
διαμερίσματα.

Τροπολογία : Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Τροπολογία 239
Παράρτημα III, σημείο 1, πίνακας

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

Ron de Málaga Ron de Málaga
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Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ορίζεται στο σημείο 1 του Παραρτήματος ΙΙ, ο όρος 'παραδοσιακό' δεν 
χρειάζεται πλέον να αναγράφεται στις γεωγραφικές ενδείξεις.

Πρέπει να προβλεφθεί στις νέες γεωγραφικές ενδείξεις να λαμβάνονται υπόψη τόσο η 
ποικιλομορφία όσο και ο ειδικός χαρακτήρας της παραγωγής ρούμι στα γαλλικά υπερπόντια 
διαμερίσματα.

Τροπολογία : Carl Schlyter, Jill Evans

Τροπολογία 240
Παράρτημα III, σημείο 2, πίνακας, λήμμα 1 α (νέο)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκεται να παρασχεθεί η ίδια νομική προστασία στον 
Σκωτικό-Γαελικό όρο με αυτή που ήδη διασφαλίζεται στο αγγλικό κείμενο και στο αντίστοιχο 
ιρλανδικό, χωρίς να υποχρεώνονται οι παραγωγοί σκωτικού whisky να χρησιμοποιούν την 
γαελική επισήμανση εάν δεν το επιθυμούν.

Τροπολογία : John Bowis

Τροπολογία 241
Παράρτημα III, σημείο 2, πίνακας

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

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

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

Irish Whiskey Irish Whiskey

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

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

συμπληρώνονται με τους όρους "Pot Still" ή 
"malt" ή "grain")

Scotch Whisky/Scotch

Or. en

(μετατόπιση της φράσης)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθούν οι σημερινές διατάξεις που επιτρέπουν να συνοδεύονται οι γεωγραφικές 
ενδείξεις από πρόσθετα ιδιαίτερα γνωρίσματα που ρυθμίζονται από την αρμόδια αρχή της 
ενδιαφερόμενης χώρας.   Αν και οι όροι ‘malt’ και ‘grain’ χρησιμοποιούνται συνήθως για 
ουίσκι με γεωγραφική ένδειξη, δεν είναι οι μόνοι επιτρεπόμενοι συμπληρωματικοί όροι.  Είναι 
σημαντικό να εξαλειφθεί οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την διάταξη που προβλέπει ότι οι 
επιτρεπόμενοι συμπληρωματικοί όροι για το Scotch Whisky πρέπει να καθορίζονται από την 
αρμόδια αρχή του ΗΒ.

Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 242
Παράρτημα III, σημείο 5, πίνακας, λήμματα 3 - 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Brandy Αττικής / Brandy of Attica

Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

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

Ελλάδα

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of 
Central Greece

Ελλάδα
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Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 243
Παράρτημα III, σημείο 6, πίνακας, λήμμα 34 α (νέο) 

Τσικουδιά                           Ελλάδα

Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 244
Παράρτημα III, σημείο 6, πίνακας, λήμμα 35 α (νέο)

Τσίπουρο                 Ελλάδα

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 245
Παράρτημα III, σημείο 10, πίνακας, λήμμα 9 α (νέο)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Zillertaler Scheuerlbirnenbrand παράγεται από κοινά αχλάδια και είναι ένα τυπικό τοπικό 
απόσταγμα φρούτων υψηλής ποιότητας.Για τον λόγο αυτό, το εν λόγω τοπικό απόσταγμα θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μέσω ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης.

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 246
Παράρτημα III, σημείο 10, πίνακας, λήμμα 9 β (νέο)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand παράγεται από κοινά αχλάδια και είναι ένα τυπικό 
τοπικό απόσταγμα φρούτων υψηλής ποιότητας.  Για τον λόγο αυτόν, το εν λόγω τοπικό 
απόσταγμα θα πρέπει να αναγνωρίζεται μέσω ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης.
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Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 247
Παράρτημα III, σημείο 10, πίνακας, λήμμα 9 γ (νέο)

Pregler

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Pregler παρασκευάζεται από μήλα και αχλάδια και είναι ένα τυπικό τοπικό απόσταγμα 
φρούτων υψηλής ποιότητας από το ανατολικό Τιρόλο. Για τον λόγο αυτόν, το εν λόγω τοπικό 
απόσταγμα θα πρέπει να αναγνωρίζεται μέσω ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης.

Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 248
Παράρτημα III, σημείο 23, πίνακας, λήμματα 7 α - 7 ε (νέα)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata
Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace
Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia

Τροπολογία : Christa Klaß

Τροπολογία 249
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμμα 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Αυστρία Jagertee/Jagatee                        Αυστρία

Jägertee                                     Αυστρία,
Γερμανία                                           

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, οι όροι Jägertee, Jagertee και Jagatee 
χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα μόνο για αυστριακά προϊόντα, παρόλο που στη Γερμανία 
υπάρχει παρόμοια παράδοση. Η παρούσα τροπολογία απηχεί υποσχέσεις που έδωσε η Επιτροπή 
και την πραγματική χρήση των γλωσσικών παραλλαγών στη Γερμανία και την Αυστρία. 
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Τροπολογία : Ευαγγελία Τζαμπάζη, Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 250
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμματα 31 α - 31 δ (νέα)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios Ελλάδα
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of 
Corfu
Τεντούρα / Tentoura

Τροπολογία : Vittorio Prodi

Τροπολογία 251
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμματα 31 α - δ (νέα)

Liquore di limoni di Sorrento Ιταλίa
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi
Genepì del Piemonte
Genepì della Val d'Aosta 

Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 252
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμματα 31 α - δ (νέα)

Liquore di limoni di Sorrento Ιταλίa
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi      
Genepì del Piemonte
Genepì della Val d'Aosta

Τροπολογία : Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 253
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμμα 31 α (νέο)

Nocino di Modena Ιταλία
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Τροπολογία : Vittorio Prodi

Τροπολογία 254
Παράρτημα III, σημείο 31, πίνακας, λήμμα 31 α (νέο)

Nocino di Modena Ιταλία

Or. it

Τροπολογία : Richard Seeber

Τροπολογία 255
Παράρτημα III, Κατηγορία Γ, πίνακας, λήμμα 4 α (νέο)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Αιτιολόγηση

To Wildschönauer Krautinger παράγεται από κράμβη που καλλιεργείται στην περιοχή του 
Wildschönau. Αυτό το τυπικό τοπικό απόσταγμα φρούτων υψηλής ποιότητας αποστάζεται 
επίσης και παράγεται σε αυτήν την περιοχή. Επομένως, το εν λόγω τοπικό απόσταγμα θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται μέσω ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 256
Παράρτημα III, Κατηγορία Γ, πίνακας, λήμμα 4 β (νέο)

Krautinger

Or. de

Αιτιολόγηση

Το Krautinger παρασκευάζεται από κράμβη και είναι ένα τυπικό τοπικό απόσταγμα φρούτων 
υψηλής ποιότητας. Για τον λόγο αυτόν, το εν λόγω τοπικό απόσταγμα θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται μέσω ένδειξης γεωγραφικής προέλευσης.


