
AM\633686HU.doc PE 378.844v01-00

külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

12.12.2006 PE 378.844v01-00

MÓDOSÍTÁS: 102–256

Jelentéstervezet (PE 374.473v02-00)
Horst Schnellhardt
a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 102

Elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. sv

Indokolás

A szeszes italok olyan meghatározott területekről származnak, ahol ragaszkodnak a 
hagyományos eljárásokhoz. Ezzel szemben ugyanezeket az italokat azokban a régiókban, ahol 
később terjedtek el, már másként gyártják. Az ilyen termékeket így többnyire nem 
engedélyezik az EU-ban. Másrészről azonban, ha egy termék vodka néven jelenik meg a 
piacon annak ellenére, hogy azt a rumra vagy a grappára jellemző eljárással állították elő, az 
érvelés alapja, hogy az adott vodkának nincs hagyománya vagy eredete. Sokkal célszerűbb 
lenne, ha az EU az összes szeszes ital tekintetében a lehető legkisebbre mérsékelné a 
szabályozást ahelyett, hogy előírja, hogy minden felhasznált nyersanyagot és alkalmazott 
eljárást tüntessenek fel a címkén. Ez lehetővé tenné azt is, hogy például az Indiából származó 
whisky behozatalára vonatkozó korlátozást megszüntessék.
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Módosítás, előterjesztette: Christofer Fjellner

Módosítás: 103
1a) bekezdés (új)

(1a) felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új javaslatot, amely a szeszesitalok 
valamennyi fajtájával egyformán foglalkozik;

Indokolás

A szeszes italok olyan meghatározott területekről származnak, ahol ragaszkodnak a 
hagyományos eljárásokhoz. Ezzel szemben ugyanezeket az italokat azokban a régiókban, ahol 
azok később terjedtek el, már másként gyártják. Az ilyen termékeket így többnyire nem 
engedélyezik az EU-ban. Másrészről azonban, ha egy termék vodka néven jelenik meg a 
piacon annak ellenére, hogy azt a rumra vagy a grappára jellemző eljárással állították elő, az 
érvelés alapja, hogy az adott vodkának nincs hagyománya vagy eredete. Sokkal célszerűbb 
lenne, ha az EU az összes szeszes ital tekintetében a lehető legkisebbre mérsékelné a 
szabályozást ahelyett, hogy előírja, hogy minden felhasznált nyersanyagot és alkalmazott 
eljárást tüntessenek fel a címkén. Ez lehetővé tenné azt is, hogy például az Indiából származó 
whisky behozatalára vonatkozó korlátozást megszüntessék.

Or. sv

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone, 

Módosítás: 104
első bevezető hivatkozás

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

- tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. és 37.
cikkére,

Or. it

Indokolás

A módosítás célja a mezőgazdaság jelentőségének hangsúlyozása ebben a rendeletben.
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Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 105
első bevezető hivatkozás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 37. és 95. 
cikkére,

Or. pl

Indokolás

Tekintettel a rendelet célkitűzéseire, a 37. cikk is a jogalap részét képezi. Ahogy azt a 
Bizottság javaslatának (5) preambulumbekedésében is elismerik, a szeszipar és a 
mezőgazdasági ágazat szervesen összekapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 106
(1) preambulumbekezdés

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

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

Or. en
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Indokolás

A módosítás azt biztosítja, hogy a címkézést is szabályozza ez a rendelet.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 107
(2) preambulumbekezdés

(2) A szeszipar a fogyasztók és a gyártók 
számára egyaránt fontos a Közösségben. Az 
iparágra alkalmazandó intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem, a 
megtévesztő gyakorlatok megelőzése, a piac 
átláthatósága és a tisztességes verseny 
megvalósításához. Ez hozzájárul a közösségi 
szeszes italok által a Közösségben és a 
világpiacon elért hírnév megőrzéséhez 
azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a 
szeszes italok gyártása során alkalmazott 
hagyományos gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztók 
tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. 
Figyelembe kell azonban venni a 
technológiai innovációkat is, amennyiben az 
ilyen innovációk a minőség javulását 
szolgálják.

(2) A szeszipar a fogyasztók és a gyártók 
számára egyaránt fontos a Közösségben. Az 
iparágra alkalmazandó intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem, a 
megtévesztő gyakorlatok megelőzése, a piac 
átláthatósága és a tisztességes verseny 
megvalósításához. Ez hozzájárul a közösségi 
szeszes italok által a Közösségben és a 
világpiacon elért hírnév megőrzéséhez 
azáltal, hogy továbbra is figyelembe veszik a 
szeszes italok gyártása során alkalmazott 
hagyományos gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztók 
tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. A 
II. mellékletben szereplő 
fogalommeghatározásokban figyelembe
kell azonban venni a technológiai 
innovációkat is, amennyiben az ilyen 
innovációk a minőség javulását szolgálják, 
és nem befolyásolják a szóban forgó szeszes 
ital hagyományos jellegét.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy szükség esetén figyelembe kell venni a technológiai innovációt, a 
II. mellékletben foglalt fogalommeghatározások módosításával, de ezek a módosítások nem
érinthetik hátrányosan a hagyományos gyártási eljárásokat. E módosítás jogi egyensúlyt 
teremt a két célkitűzés között. 
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Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone 

Módosítás: 108
(3) preambulumbekezdés

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

törölve

Or. it

Indokolás

A rendelet azon az elven alapszik, hogy valamennyi szeszes ital tekintetében garantálja a 
kiváló minőséget. A javasolt besorolás azt sejteti, hogy az I. kategória a „termékek legtisztább 
formáját” foglalja magában, és a másik két kategória ennél alacsonyabb minőséget képvisel. 
Ezt a javaslatot ezért el kell utasítani.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Módosítás: 109
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A tartós alkoholfogyasztás mentális és
szervi (máj-, szív- és érrendszeri) 
rendellenességeket okozhat, továbbá 
károsíthatja a magzatot. A túlzott mértékű
alkoholfogyasztás szorosan kapcsolódik a 
társadalom széttagolódásához, az 
erőszakhoz és a végzetes közlekedési 
balesetekhez. Az alkoholizmus a világ egyik 
legköltségesebb függősége. Az 
alkoholfogyasztás a legtöbb EU-országban 
folyamatosan növekszik. Az 
alkoholfogyasztás fiatalok körében való 
növekedése aggodalomra ad okot. A 
tagállamoknak jelenleg módjukban áll, 
hogy az alkoholtartalmú italok tekintetében 
kötelező egészségügyi figyelmeztetéseket 
vezessenek be. Ösztönözni kell a 
tagállamokat ezek bevezetésére, különös 
tekintettel a terhesség ideje alatti 
alkoholfogyasztás veszélyeire való 
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figyelmeztetésre. A Bizottságnak
mérlegelnie kell, hogy szükség van-e az 
egészségügyi figyelmeztetések 
összehangolására.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 110
(5) preambulumbekezdés

(5) A fogyasztói elvárásoknak és a 
hagyományos gyakorlatoknak való 
megfelelés érdekében a szeszes italok 
gyártása során felhasznált etil-alkohol 
kizárólag mezőgazdasági eredetű lehet. 
Ezzel az alapvető mezőgazdasági termékek 
piaci elhelyezése is biztosított lesz.

(5) Hangsúlyozni kell, hogy a fogyasztói 
elvárásoknak és a hagyományos 
gyakorlatoknak való megfelelés érdekében a 
szeszes italok gyártása során felhasznált etil-
alkohol továbbra is kizárólag 
mezőgazdasági eredetű lehet. Ezzel az 
alapvető mezőgazdasági termékek piaci 
elhelyezése is biztosított lesz.

Or. es

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a jelenlegi rendelet szerint a nem mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol használata tilos.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 111
1. cikk, első bekezdés, c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15% 
(V/V) és legfeljebb 80% (V/V),

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V),

Or. it

Indokolás

A szeszes italok fogalommeghatározásának nem csak erre a rendeletre kell vonatkoznia, 
hanem azt valamennyi élelmiszer esetében alkalmazni kell. Ezenkívül a 80%-os maximális
érték kizárna több jellegzetes helyi kisipari terméket, holott az ilyen termékek Olaszországban 
igen széles körben elterjedtek.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Módosítás: 112
1. cikk, első bekezdés, c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V) és 
legfeljebb 80% (V/V),

c) az e rendelet mellékleteiben megállapított 
ilyen értékekre vonatkozó kivételekre is 
figyelemmel, alkoholtartalmuk legalább 15% 
(V/V) és legfeljebb 80% (V/V),

Or. nl

Indokolás

A mellékletek ezen értékek tekintetében kivételeket határoznak meg, például a tojáslikőr és
Advocaat esetében. (II. melléklet, 41. pont).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 113
1. cikk, első bekezdés, c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V) és 
legfeljebb 80% (V/V),

c) alkoholtartalmuk legalább 20% (V/V) és 
legfeljebb 80% (V/V),

Or. pl

Indokolás

Pontosabb meghatározás.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 114
1. cikk, első bekezdés, c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V) és 
legfeljebb 80% (V/V),

c) az e rendelet mellékleteiben megállapított 
ilyen értékekre vonatkozó kivételekre is 
figyelemmel, alkoholtartalmuk legalább 15% 
(V/V) és legfeljebb 80% (V/V),

Or. pl
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Indokolás

A mellékletek a fent említett értékek tekintetében kivételeket határoznak meg, például a 
„Tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat vagy Advokat” esetében. (II. melléklet, 41. pont).

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 115
1. cikk, első bekezdés, c) pont

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V) és 
legfeljebb 80% (V/V),

c) alkoholtartalmuk legalább 15% (V/V) és –
ha emberi fogyasztásra szánják – legfeljebb 
80% (V/V),

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza, hogy az alkoholtartalomra meghatározott 80%-os határ azokra a 
szeszes italokra vonatkozik, amelyeket emberi fogyasztásra szánnak, és nem egy felső 
lepárlási határt jelent (a II. mellékletben szereplő több szeszes ital esetében is a lepárlási 
szint meghaladja a 80%-ot).

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 116
1. cikk, első bekezdés, d) pont, i. alpont, második francia bekezdés

- növényi anyagok kivonatolásával és/vagy - növényi anyagok mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholban és/vagy mezőgazdasági 
eredetű desztillátumokban és/vagy az e 
rendelet szerinti szeszes italokban való 
kivonatolásával vagy hasonló eljárással, 
és/vagy

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a kivonatolási eljárásnál alkalmazott folyadékok meghatározásával fokozza a 
szöveg átláthatóságát.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 117
1. cikk, első bekezdés, d) pont, ii. alpont, negyedik francia bekezdés

– italokkal. törölve

Or. pl

Indokolás

Pontosabb meghatározás.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 118
1. cikk, 1a. bekezdés (új)

A c) pontban előírt minimális 
alkoholtartalom nem érinti a II. melléklet 
41. kategóriájába tartozó termékre 
vonatkozó fogalommeghatározást.

Or. en

Indokolás

Az utolsó bekezdés kivételt biztosít az Advocaat esetében (II. melléklet, 41. kategória), mivel 
annak alkoholtartalma 14%.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 119
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az 1. cikkben felsorolt egyes 
termékekre megállapított különös szabályok 
sérelme nélkül, a „szeszes italok”:
a) végső ízük teljessé tehető az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények, 
valamint a tagállamok vonatkozó 
jogszabályai szerint;
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b) édesíthetőek egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. 
Azonban a 94/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben1 meghatározott 
édesítőszereket kizárólag olyan szeszes 
italok gyártásánál lehet használni, amelyek 
nem felelnek meg az e rendelet II. 
mellékletében szereplő technikai 
meghatározásoknak;
c) ízesíthetőek az I. mellékletben szereplő 
technikai meghatározások és 
követelmények szerint;
d) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
e) tartalmazhatnak színezékeket az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárásokat 
valamennyi szeszes ital esetében
engedélyezni lehet a II. mellékletben 
megállapított rendelkezések sérelme nélkül.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárások 
tiszteletben tartják a szeszes italok 
gyártásában meglévő hagyományos 
módszereket.
1  HL L 237., 1994.9.10., 3. o. A legutóbb a 
2006/52/EK irányelvvel (HL L 204., 2006.7.26., 10. 
o.) módosított irányelv. 

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy egy általonos cikkben összefoglalja a szeszes italoknál engedélyezett 
valamennyi eljárást.
A jogszabályok nem lesznek egységesek, ha bizonyos (a jelentés 1. cikke (2) bekezdésének 1–
13. pontjába tartozó) szeszes italok esetében a gyártási eljárások egy bizonyos listáját
alkalmazzák, és egy másik listát alkalmaznak a többi (a 14. és az azt követő pontokban 
szereplő) szeszes ital esetében. A fogalommeghatározások egységének megbontása nem lenne 
előnyös sem a szeszesital-gyártók, sem a fogyasztók számára.
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Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 120
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Az 1. cikkben felsorolt egyes 
termékekre megállapított különös szabályok 
sérelme nélkül, a „szeszes italok”:
a) végső ízük teljessé tehető az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények, 
valamint a tagállamok vonatkozó 
jogszabályai szerint;
b) édesíthetőek egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. 
Azonban a 94/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott 
édesítőszereket kizárólag olyan szeszes 
italok gyártásánál lehet használni, amelyek 
nem felelnek meg az e rendelet II. 
mellékletében szereplő technikai 
meghatározásoknak;
c) ízesíthetőek az I. mellékletben szereplő 
technikai meghatározások és 
követelmények szerint;
d) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
e) tartalmazhatnak színezékeket az I. 
mellékletben szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárásokat 
valamennyi szeszes ital esetében 
engedélyezni lehet a II. mellékletben 
megállapított rendelkezések sérelme nélkül.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárások 
tiszteletben tartják a szeszes italok 
gyártásában meglévő hagyományos 
módszereket.
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Or. en

Indokolás

A javasolt három kategóriába való besorolás nem csak szükségtelen, de technikailag is 
helytelen. A szeszes italok egyetlen helyes besorolása az 1576/89/EGK és az 1014/90/EGK 
rendelet által követett forma lenne, azaz amely a fogalommeghatározásokat a kereskedelmi 
megnevezések alapján határozza meg.

Módosítás, előterjesztette: Renate Sommer

Módosítás: 121
2. cikk, 3a. bekezdés (új)

Az etil-alkoholt és denaturálószert 
tartalmazó termékeket, az etil-alkohol 
koncentrációjától függetlenül, az EU 
vámbesorolásának megfelelően, az „etil-
alkohol és más szesz denaturálva,
bármilyen alkoholtartalommal” tétel alatt
kell besorolni, és nem lehet felhasználni 
szeszes italok gyártásánál.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő a felhasználható etil-alkoholt csupán a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra 
korlátozni. A szóban forgó gyakorlatok megakadályozása érdekében tilalomra van szükség.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 122
3. cikk

A szeszes italok a következők kategóriákba 
sorolhatók:

törölve

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

Or. pl

Indokolás

A besorolás nem tesz egyértelmű és lényeges különbséget az egyes kategóriák között.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 123
3. cikk

A szeszes italok a következők kategóriákba 
sorolhatók:

Törölni kell a II. melléklet következő címeit 
is:

a) „párlatok”: a II. melléklet A. 
kategóriájában felsorolt termékek;

A. kategória: párlatok

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

B. kategória: különleges szeszes italok

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

C. kategória: egyéb szeszes italok

Or. it

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 124
4. cikk

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

(1) A II. mellékletben felsorolt termékek 
mindegyikére megállapított különös 
szabályok sérelme nélkül, a „párlatok”:
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a) alkoholos erjesztéssel és lepárlással 
készülnek kizárólag a II. melléklet 
meghatározása szerinti nyersanyagból;
b) nem tartalmaznak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) a 88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények kivételével nem 
tartalmaznak aromaanyagokat;
d) kizárólag a termék végső ízének teljessé 
tétele érdekében ízesítik az e rendelet I.
mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint,
figyelembe véve a tagállamok vonatkozó 
jogszabályait.

d) végső ízük teljessé tehető az I. 
mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények, valamint
a tagállamok vonatkozó jogszabályai
szerint.

(2) A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:
a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből 
előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;

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

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározottak 
szerinti természetes vagy természetazonos 
aromaanyagokat és aromakészítményeket;

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározottak 
szerinti természetes vagy természetazonos 
aromaanyagokat és aromakészítményeket;

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. 
Azonban a 94/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott
édesítőszereket kizárólag olyan szeszes 
italok gyártásánál lehet használni, amelyek 
nem felelnek meg az e rendelet II. 
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mellékletében szereplő technikai 
meghatározásoknak.

(3) A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:
a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből és/vagy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből 
előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;

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

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

da) tartalmazhatnak színezékeket az I. 
mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.
(3a) Az (1) bekezdésben felsorolt 
eljárásokat valamennyi szeszes ital esetében 
engedélyezni lehet a II. mellékletben 
megállapított rendelkezések sérelme nélkül.
(3b) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárások 
tiszteletben tartják a szeszes italok 
gyártásában meglévő hagyományos 
módszereket.

Or. en

Indokolás

A javasolt három kategóriába való besorolás nem csak szükségtelen, de technikailag is 
helytelen. A szeszes italok egyetlen helyes besorolása az 1576/89/EGK és az 1014/90/EGK 
rendelet által követett forma lenne, azaz amely a fogalommeghatározásokat a kereskedelmi 
megnevezések alapján határozza meg.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 125
4. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

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

(1) A II. melléklet 1–12. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „párlatok”:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik. 

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 126
4. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

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

(1) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 1–12. pontjában felsorolt
termékek:

Or. it

Indokolás

A három kategóriába való besorolás megszüntetésével egy időben meg kell határozni az egyes 
terméktípusokra vonatkozó általános jellemzőket. A párlatok kategóriájában (1–14. pont) a 
természetes aromaanyagok használatának általános lehetőségét továbbra is biztosítani kell, 
figyelemmel azokra az egyedi fogalommeghatározásokra, amelyek tiltják azok használatát.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Módosítás: 127
4. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész és a) pont

(1) A II. melléklet A. kategóriájában
felsorolt termékek mindegyikére
megállapított különös szabályok sérelme 

(1) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 1–12. pontjában felsorolt
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nélkül, a „párlatok”: termékek:
a) alkoholos erjesztéssel és lepárlással 
készülnek kizárólag a II. melléklet 
meghatározása szerinti nyersanyagból;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. it

Indokolás

A három kategóriába való besorolás megszüntetésével egy időben meg kell határozni az egyes 
terméktípusokra vonatkozó általános jellemzőket. A párlatok kategóriájában (1–14. pont) a 
természetes aromaanyagok használatának általános lehetőségét továbbra is biztosítani kell, 
figyelemmel azokra az egyedi fogalommeghatározásokra, amelyek tiltják azok használatát.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 128
4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

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

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. pl

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 129
4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

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

b) nem tartalmaznak a 
fogalommeghatározás szerinti 
nyersanyagból származótól eltérő
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
mezőgazdasági eredetű desztillátumot;

Or. es
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Indokolás

A brandy II. melléklet 5. a) 1) pontjában szereplő fogalommeghatározása megengedi, hogy az 
italt borpárlattal keverjék.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Módosítás: 130
4. cikk, (1) bekezdés, c) pont

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

c) a 88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 1. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények kivételével nem 
tartalmaznak aromaanyagokat, feltéve, hogy
a fogalommeghatározás így rendelkezik, és 
azok hozzáadása – bizonyos területeken a 
lepárlás során hagyományosnak tekinthető 
– természetes eljárással történik;

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 131
4. cikk, (1) bekezdés, d) pont

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

d) kizárólag a termék végső ízének teljessé 
tétele érdekében ízesítik az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint, 
figyelembe véve a tagállamok vonatkozó 
jogszabályait. A végső íz teljessé tételét az I. 
melléklet új 1a. pontjában foglalt 
fogalommeghatározással összhangban 
lehet megengedni.

Or. fr

Indokolás

Lényeges annak meghatározása, hogy mi tartozik egy termék végső gyártási szakaszban való 
finomításába, amennyiben biztosítani kell a hagyományos gyártási eljárások védelmét, 
különösen az olyan szeszes italok esetében, mint a whisky, a rum és a cognac.
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Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Módosítás: 132
4. cikk, (2) bekezdés

(2) A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

(2) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 13–45b. pontjában felsorolt
termékek:

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből 
előállíthatók;

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből 
előállíthatók;

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

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

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározottak 
szerinti természetes vagy természetazonos 
aromaanyagokat és aromakészítményeket;

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában, valamint 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározottak 
szerinti természetes vagy természetazonos 
aromaanyagokat és aromakészítményeket;

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

Or. it

Indokolás

A három kategóriába való besorolás megszüntetésével egy időben meg kell határozni az egyes 
terméktípusokra vonatkozó általános jellemzőket. A párlatok kategóriájában (1–14. pont) a 
természetes aromaanyagok használatának általános lehetőségét továbbra is biztosítani kell, 
figyelemmel azokra az egyedi fogalommeghatározásokra, amelyek tiltják azok használatát.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 133
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész

(2) A II. melléklet B. kategóriájában (2) A II. melléklet 13–45. kategóriájában 
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felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 134
4. cikk, (2) bekezdés, bevezető szövegrész

(2) A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:

(2) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 13–45b. pontjában felsorolt
termékek:

Or. it

Indokolás

Lásd az (1) bekezdés módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 135
4. cikk, (2) bekezdés, d) pont

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. A 
végső íz teljessé tételét az I. melléklet új 1a. 
pontjában foglalt fogalommeghatározással 
összhangban lehet megengedni.

Or. fr
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Indokolás

Lényeges annak meghatározása, hogy mi tartozik egy termék végső gyártási szakaszban való 
finomításába, amennyiben biztosítani kell a hagyományos gyártási eljárások védelmét, 
különösen a kivonatolással vagy lepárlással előállított szeszes italok (amelyet a gyümölcs 
neve követ) esetében.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Módosítás: 136
4. cikk, (3) bekezdés

(3) A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:

(3) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 1–45b. pontjában felsorolt
termékek:

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből és/vagy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből 
előállíthatók;

a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből és/vagy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből 
előállíthatók;

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

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

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;

c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint.

Or. it

Indokolás

A három kategóriába való besorolás megszüntetésével egy időben meg kell határozni az egyes 
terméktípusokra vonatkozó általános jellemzőket. A párlatok kategóriájában (1–14. pont) a 
természetes aromaanyagok használatának általános lehetőségét továbbra is biztosítani kell, 
figyelemmel azokra az egyedi fogalommeghatározásokra, amelyek tiltják azok használatát.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 137
4. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész

(3) A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:

(3) A II. melléklet 45a–45b. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 138
4. cikk, (3) bekezdés, bevezető szövegrész

(3) A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:

(3) Az egyes fogalommeghatározásokban 
foglalt különös szabályok sérelme nélkül, a 
II. melléklet 1–45b. pontjában felsorolt
termékek:

Or. it

Indokolás

Lásd a 4. cikk (1) bekezdésének módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 139
4. cikk, (3) bekezdés, d) pont

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. 

d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint. A 
végső íz teljessé tételét az I. melléklet új 1a. 
pontjában foglalt fogalommeghatározással 
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összhangban lehet megengedni.

Or. fr

Indokolás

Lényeges annak meghatározása, hogy mi tartozik egy termék végső gyártási szakaszban való 
finomításába, amennyiben az „egyéb szeszes italok esetében” biztosítani kell a hagyományos 
gyártási eljárások védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 140
5. cikk

A tagállamok az e rendeletben
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 
fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

A tagállamok a II. mellékletben 
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 
fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a III. 
mellékletben felsorolt és a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak tudniuk kell olyan egyedi intézkedéseket hozni, amelyek a szeszes italok 
minőségét hivatottak javítani. Ezeknek az intézkedéseknek azonban a III. mellékletben 
megállapított szabályok szerint, és az ott felsorolt földrajzi árujelzőkre kell vonatkozniuk. 
Ezeknek a termékeknek egyértelműen azonosíthatóaknak kell lenniük, különben a közösségi 
szabályozás értéke megkérdőjelezhető.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 141
5. cikk

A tagállamok az e rendeletben
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 

A tagállamok a III. mellékletben
meghatározottaktól szigorúbb szabályokat 
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fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

fogadhatnak el vagy azokat szigorúbb 
szabályokkal egészíthetik ki a területükön 
gyártott szeszes italok gyártására, 
meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy az így elfogadott szabályok a 
közösségi joggal összhangban vannak.

Or. pl

Indokolás

E módosítás célja, hogy engedélyezzék a földrajzi árujelzők megváltoztatását anélkül, hogy a 
szeszes italok fogalommeghatározása változna. Ez a nagyobb átláthatóság és hitelesség 
biztosítását szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh, 

Módosítás: 142
5a. cikk (új)

5a. cikk
Egészségügyi figyelmeztetések

(1) A tagállamok kötelezhetik az 
alkoholtartalmú italok gyártóit és 
importőreit, hogy a címkéken egészségügyi 
figyelmeztetéseket is feltüntessenek. A 
csomagolás elülső címkéje tartalmazhat 
olyan figyelmeztetéseket, miszerint az 
alkohol komoly egészségügyi károsodást és 
mentális zavarokat okozhat, az alkohol 
függőséget okoz, illetve a terhesség ideje
alatti alkoholfogyasztás károsíthatja a 
magzatot.
(2) Az egészségügyi figyelmeztetések szeszes 
italokon való feltüntetése megkövetelheti az 
európai szintű harmonizációt, hasonlóan a 
dohánytermékeken feltüntetendő
egészségügyi figyelmeztetésekhez. A 
Bizottság 2010. január 1. előtt közzétesz 
vagy egy jogalkotási javaslatot az 
egészségügyi figyelmeztetések 
alkoholtartalmú italokon való 
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feltüntetésének bevezetéséről, vagy egy a
közleményt, amely magyarázattal szolgál, 
hogy a dohánytermékeken feltüntetendő 
egészségügyi figyelmeztetésekkel 
ellentétben a szeszes italok esetében miért 
nincs szükség az egészségügyi 
figyelmeztetések összehangolására.

Or. en

Indokolás

A dohánytermékek csomagolásán feltüntetendő egészségügyi figyelmeztetésekhez hasonlóan 
az alkoholtartalmú italokon is fel kellene tüntetni egészségügyi figyelmeztetéseket. Amíg a 
mérsékelt alkoholfogyasztás (hetente átlagosan 14 egység a nők esetében és 21 egység a 
férfiak esetében) jóformán semmilyen egészségügyi problémát nem okoz, addig a széles 
körben elterjedt vélemény az, illetve a tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy a túlzott 
mértékű alkoholfogyasztás veszélyes és az egészségre ártalmas, valamint a terhesség ideje 
alatti alkoholfogyasztás a magzat károsodását okozhatja.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 143
7. cikk, (1) bekezdés

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

(1) Azok a szeszes italok, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet 1–45.
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, viselik az e 
rendeletben az azokra a termékekre 
meghatározott kereskedelmi 
megnevezéseket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 144
7. cikk, (2) bekezdés
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(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet C. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital” 
kereskedelmi megnevezéssel látják el. Ezt a 
kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet 45a. és 45b. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital” 
kereskedelmi megnevezéssel látják el. Ezt a 
kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 145
7. cikk, (2) bekezdés

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

(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek nem 
felelnek meg a II. melléklet A. és B.
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, nem láthatják el az 
ott felsorolt kereskedelmi megnevezésekkel. 
Azokat a „szeszes ital” megnevezéssel kell 
ellátni.  Az 5. cikkben foglalt rendelkezések 
ellenére ezt a kereskedelmi megnevezést 
nem lehet megváltoztatni.

Or. en

Indokolás

Mivel a javasolt kategóriarendszer elutasításra kerül, a kereskedelmi megnevezésekre 
vonatkozó szabályokat is el kell utasítani. A meglévő helyzetet fenn kell tartani. A (2) bekezdés 
módosítása pusztán a helyzet tisztázását szolgálja.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Módosítás: 146
7. cikk, (2) bekezdés
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(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet C. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital” 
kereskedelmi megnevezéssel látják el. Ezt a 
kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet C. 
kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital” 
kereskedelmi megnevezéssel látják el.

Or. nl

Indokolás

Ez a kétszeres követelmény túl szigorú.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 147
7. cikk, (3) bekezdés

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

törölve

Or. de

Indokolás

A fogyasztók félrevezetésének elkerülése és a meglévő helyzet fenntartása érdekében a szeszes 
italok esetében továbbra is kötelezővé kell tenni, hogy azokat kizárólag egy néven lehessen 
értékesíteni. 

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 148
7. cikk, (4) bekezdés

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül az (1) és 
(2) bekezdésben említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 
meghatározására vagy kiszerelésére lehet 

(4) A (8) bekezdés vagy a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül e cikk (1) és 
(2) bekezdésében említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 



PE 378.844v01-00 28/89 AM\633686HU.doc

külső fordítás

HU

felhasználni, amelyekre vonatkozóan az 
ilyen neveket a II. melléklet felsorolja.

meghatározására vagy kiszerelésére lehet 
felhasználni, amelyekre vonatkozóan az 
ilyen neveket a II. melléklet felsorolja.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (4) bekezdése megállapítja azokat az általános szabályokat, miszerint a II. 
mellékletben meghatározott szeszes italokra vonatkozó neveket kizárólag azoknak a szeszes 
italoknak az esetében lehet használni, amelyek megfelelnek a II. mellékletben szereplő 
vonatkozó fogalommeghatározásnak, azonban a rendelet egy későbbi részében a 7. cikk (8) 
bekezdése (az összetevők felsorolása során használt kereskedelmi nevek) és a 8. cikk (1) 
bekezdése (bizonyos szeszes italokra összetett kifejezésben való utalás) kivételeket állapít meg 
e szabály alól. Ezért ezen a helyen mindkét cikkre hivatkozni kell.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 149
7. cikk, (5) bekezdés

(5) A kereskedelmi megnevezések a III. 
fejezettel összhangban kiegészíthetők vagy 
helyettesíthetők a III. mellékletben felsorolt 
földrajzi megjelölésekkel, feltéve, hogy az 
nem jár a fogyasztó megtévesztésével.

(5) a) A kereskedelmi megnevezések a III. 
fejezettel összhangban kiegészíthetők vagy 
helyettesíthetők a III. mellékletben felsorolt 
földrajzi árjelzőkkel, feltéve, hogy az nem 
jár a fogyasztó megtévesztésével.

b) A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
árujelzők kiegészíthetők további 
kifejezésekkel, feltéve, hogy azokat a 
tagállamok nemzeti vagy regionális 
hatóságai szabályozzák, vagy azok 
megfelelnek a 16. cikk második 
bekezdésében előírt műszaki 
dokumentációnak.
c) A II. mellékletben felsorolt szeszes italok 
nevei kiegészíthetők a III. mellékletben 
nem szereplő földrajzi árujelzőkkel, 
amennyiben az nem eredményezi a 
fogyasztók félrevezetését.

Or. en
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Indokolás

Az új b) pont biztosítja, hogy a III. mellékletben szereplő földrajzi árujelzők kiegészíthetőek 
legyenek további kifejezésekkel, feltéve, hogy azokat vagy a) nemzeti vagy regionális szinten 
szabályozzák, vagy b) meghatározzák a műszaki dokumentációban. Például a Scotch whisky 
esetében az olyan kifejezések, mint a „single malt” és/vagy a „Highland”’.

Az új c) pont megengedi, hogy a II. mellékletben felsorolt szeszes italok esetében földrajzi 
árujelzőket használjanak (pl. a Scotch Whisky esetében „Orkney” vagy „Dufftown”), feltéve, 
hogy ezek a kifejezések hivatalosan bejegyezett földrajzi árujelzőként nem szerepelnek a III. 
mellékletben, és nem vezetik félre a fogyasztókat.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 150
7. cikk, (8) bekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A 2000/13/EK irányelvre vonatkozó egyéb hivatkozások (6. cikk, 8. cikk (1) bekezdése, 9. cikk 
(3) bekezdése és 29. d) pont) nem tartalmaznak utalást a nemzeti végrehajtási szabályokra. A 
következetesség biztosítása és a félreértések elkerülése érdekében, a 7. cikk (8) bekezdésében 
hasonlóan közvetlenül a 2000/13/EK irányelvre kell hivatkozni.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 151
8. cikk, (1) bekezdés

(1) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül
tilos a II. melléklet A. és B. kategóriájában 
felsorolt kifejezések vagy a III. mellékletben 
felsorolt földrajzi megjelölések összetett 
kifejezésben történő használata vagy egy 
élelmiszer kiszerelésében az azokra történő 
utalás, kivéve ha az alkohol kizárólag abból 

(1) A II. melléklet 1–45. kategóriájában 
felsorolt kereskedelmi megnevezések vagy a 
III. mellékletben felsorolt földrajzi árujelzők
összetett kifejezésben vagy egy élelmiszer 
kiszerelésében történő használata vagy az 
azokra való utalás csak abban az esetben 
megengedett, ha az alkohol 100%-ban abból 
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a szeszes italból származik, amelyre 
hivatkoznak.

a szeszes italból származik, amelyre az 
összetett kifejezésben hivatkoznak. Az ilyen 
összetett kifejezések a kereskedelmi 
megnevezések mellett jelennek meg. 
Az ilyen összetett kifejezések használata 
tilos abban az esetben, ha a szeszes italt oly 
mértékben hígítják vízzel, hogy 
alkoholtartalma nem éri el az adott szeszes 
ital fogalommeghatározásában 
megállapított minimális alkoholtartalmat.

Or. en

Indokolás

Lényegét tekintve ez a módosítás megegyezik az előadó által javasolt 70. módosítással, 
eltekintve az első albekezdés utolsó mondatától, amely egyértelművé teszi, hogy az összetett 
kifejezéseket a kereskedelmi megnevezések mellett kell feltüntetni (nem pedig a kereskedelmi 
megnevezések helyett). Ez összhangban van az 1576/89/EGK rendeletben foglalt jelenleg 
hatályos követelményekkel.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 152
8. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A II. melléklet A. és B. kategóriájában 
említett kereskedelmi megnevezések vagy a 
III. mellékletben felsorolt földrajzi árujelzők
összetett kifejezésben történő használata
vagy egy élelmiszeren az egyikükre való 
utalás csak abban az esetben megengedett, 
ha az élelmiszer tartalmazza az adott szeszes 
italt, és az alkohol 100%-ban abból a 
szeszes italból származik, amelyre az 
összetett kifejezésben hivatkoznak.

Az ilyen összetett kifejezések használata 
tilos abban az esetben, ha a szeszes italt oly 
mértékben hígítják vízzel, hogy 
alkoholtartalma nem éri el az adott szeszes 
ital fogalommeghatározásában 
megállapított minimális alkoholtartalmat.
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Or. en

Indokolás

Átfogóbb megfogalmazásra van szükség annak érdekében, hogy elkerüljük a visszaéléseket a 
szeszes italok szokásos kereskedelmi megnevezései és a földrajzi árujelzők tekintetében, ám 
nem csak az egyéb szeszes italok, hanem minden egyéb élelmiszer esetében.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 153
8. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A II. melléklet A. és B. kategóriájában 
említett kereskedelmi megnevezések vagy a 
III. mellékletben felsorolt földrajzi árujelzők
összetett kifejezésben történő használata 
vagy egy élelmiszeren az egyikükre való 
utalás csak abban az esetben megengedett, 
ha az élelmiszer tartalmazza az adott szeszes 
italt, és az alkohol 100%-ban abból a 
szeszes italból származik, amelyre az 
összetett kifejezésben hivatkoznak.

Az ilyen összetett kifejezések használata 
tilos abban az esetben, ha a szeszes italt oly 
mértékben hígítják vízzel, hogy az 
alkoholtartalma nem éri el az adott szeszes 
ital fogalommeghatározásában 
megállapított minimális alkoholtartalmat.

Or. en

Indokolás

Sokkal átfogóbb megfogalmazásra van szükség. Nevezetesen védelmet kell nyújtani a szeszes 
italok szokásos kereskedelmi megnevezéseinek vagy a földrajzi árujelzők félrevezető 
használata ellen, ám nem csak az egyéb szeszes italok, hanem minden egyéb élelmiszer 
tekintetében (pl. rumos keksz, Cognac mártás).

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 154
8. cikk, (3) bekezdés
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Az (1) bekezdéstől eltérve, valamint a 
hagyományos előállítási módszerek 
figyelembevétele céljából a II. melléklet 31. 
pontjának d) alpontjában említett összetett 
kifejezések – az abban a pontban 
meghatározott feltételek szerint –
használhatók a Közösségben gyártott likőrök 
kiszerelésében.

Azonban az e rendelet hatálybalépésekor 
uralkodó helyzettől függően, a II. melléklet 
31. pontjának d) alpontjában említett 
összetett kifejezések – az abban a pontban 
meghatározott feltételek szerint –
használhatók a Közösségben gyártott likőrök 
kiszerelésében t.

Or. es

Indokolás

Az említett (a „brandy” szót tartalmazó) kifejezéseket nem lehet hagyományosnak tekinteni, 
illetve abban az esetben, ha azok kivételt képeznek, a jelenleg érvényes 1014/1990/EK 
rendelet 7. cikke b) pontjának 2. alpontjában található megfogalmazást kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 155
9. cikk, (1) bekezdés, bevezető szövegrész

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

(1) A „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezést a címkén szembetűnő helyen, 
tisztán és jól láthatóan kell feltüntetni, 
amennyiben a II. melléklet 1–12.
kategóriájában felsorolt szeszes italt a 
következőkkel keverik:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 156
9. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az 
abban a bekezdésben említett keverékek 
meghatározására, kiszerelésére vagy 

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

címkézésére, amennyiben a keverékek 
megfelelnek a II. melléklet 1–45.
kategóriájában megállapított 
meghatározások egyikének.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 157
9. cikk, (3) bekezdés

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

(3) Az (1) bekezdésben említett keverékek 
eredményeképp létrejött termékek 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén a „kevert szeszes ital” kifejezés 
előtt kizárólag a II. melléklet 1–45.
kategóriájában felsorolt egy vagy több 
kifejezést lehet feltüntetni, amennyiben a 
kifejezés nem része a kereskedelmi 
megnevezésnek és az pusztán a keverék 
valamennyi alkohol-összetevőjét felsoroló 
ugyanazon mezőben szerepel.

Or. en

Indokolás

A „… sérelme nélkül” szövegrész törlése biztosítja, hogy az e rendeletben megfogalmazott 
sokkal pontosabb szabályok továbbra is elsőbbséget élveznek, és azokat nem befolyásolják 
hátrányosan a 2000/13/EK irányelv sokkal általánosabb címkézési előírásai. 

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 158
10. cikk, (1) bekezdés

(1) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározása, kiszerelése vagy címkéje 

(1) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározása, kiszerelése vagy címkéje 
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feltünteti a mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol gyártása során felhasznált 
nyersanyagot, akkor az összes 
mezőgazdasági alkoholt meg kell említeni a 
felhasznált mennyiség szerinti csökkenő 
sorrendben.

feltünteti a mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol gyártása során felhasznált 
nyersanyagot, akkor az összes 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
desztillátumot meg kell említeni a 
felhasznált mennyiség szerinti csökkenő 
sorrendben.

Or. pl

Indokolás

Amennyiben a szeszes ital meghatározása, kiszerelése vagy címkézése feltünteti a szeszes ital 
gyártása során felhasznált nyersanyagot, akkor ez a nyersanyag vagy mezőgazdasági eredetű 
etil-alkohol, vagy mezőgazdasági eredetű desztillátum lehet. Ennek feltüntetésére irányuló 
követelmény rögzítése révén a fogyasztók további információkhoz jutnak. Ezenkívül ez nem 
eredményezi az egyedi szeszes italokkal szembeni megkülönböztetést, mivel a nyersanyag 
feltüntetése kizárólag az etil-alkoholból készült szeszes italok esetében követelmény.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 159
10. cikk, (2) bekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt szövegezés ahhoz az érveléshez vezethet, hogy a szeszes italok tekintetében az 
„elegyített” kifejezés valamilyen módon eltér az „elegyítve” vagy az „elegyítéssel” 
kifejezéstől, holott a valóságban mindegyik esetben ugyanarról az eljárásról van szó.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 160
10. cikk, (3) bekezdés
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(3) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák vagy azt sejtetik, 
annak a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, feltéve, hogy a terméket állami 
ellenőrzés mellett érlelték, vagy oly módon, 
amely az államival egyenlő értékű garanciát 
biztosít.

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

Or. en

Indokolás

A módosításban javasolt felülvizsgált megfogalmazás célja annak biztosítása, hogy az érlelési 
eljárást kellő mértékben ellenőrizzék annak érdekében, hogy az érlelésre vonatkozó 
állításokat a hatályos jogszabályokkal összhangban igazolják.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 161
10. cikk, (3) bekezdés

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

(3) Eltérő rendelkezés hiányában az 
életkort csak akkor lehet feltüntetni, ha az a 
legfiatalabb alkohol-összetevőre vonatkozik, 
illetve csak azon feltétel teljesülése esetén, 
ha a terméket állami ellenőrzés mellett 
érlelték, vagy oly módon, amely az államival 
egyenlő értékű garanciát biztosít.

Or. es

Indokolás

A meglévő helyzetet fenn kell tartani. A jelenlegi megfogalmazás nem veszi figyelembe a 
„criaderas y soleras Jerez brandy” esetében alkalmazott érlelési eljárásokat.
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Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Módosítás: 162
10. cikk, (3) bekezdés

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

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

Or. nl

Indokolás

A „sejtetik” túl homályos és zavaros, ráadásul fontos, például az „ó” és az „új” jenever 
(Dutch gin) esetében.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 163
10. cikk, (3) bekezdés

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

(3) Amennyiben a szeszes ital 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén az érlelési időt vagy az életkort 
pontosan meghatározzák vagy azt sejtetik, 
annak a legfiatalabb alkohol-összetevőre kell 
vonatkoznia, feltéve, hogy a terméket állami 
ellenőrzés mellett érlelték, vagy oly módon, 
amely az államival egyenlő értékű garanciát 
biztosít, az egyes tagállamok által nemzeti 
jogszabályaikban a területükön 
hagyományos eljárással készült termékek 
szabályozása érdekében megállapított
különös rendelkezések sérelme nélkül.

Or. es
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Indokolás

Ez a cikk nem veszi figyelembe bizonyos hagyományos érlelési eljárások – mint pl. a Jerez 
brandy előállítása során alkalmazott criaderas y soleras rendszer – sajátos jellegét.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 164
10. cikk, (3a) bekezdés (új)

(3a) A (3) bekezdés nem vonatkozik az 
olyan jellegű meghatározásokra, 
kiszerelésekre vagy címkézésekre, amelyek 
célja a gyártási eljárások közötti 
különbségtétel.

Or. nl

Indokolás

Például a (III. melléklet B. szakaszának 17. pontjában felsorolt) „oude jenever” és „jonge 
jenever” esetében az „oud” és „jong” („ó” és „új”) szavak nem a termék életkorára, hanem 
az alkalmazott gyártási eljárásra vonatkoznak. 

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 165
13. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) Ugyancsak eredetmegjelölésnek 
tekintendők bizonyos hagyományos 
földrajzi és nem földrajzi neveket, amelyek 
egy meghatározott területről vagy 
helységből származó olyan mezőgazdasági 
terméket vagy élelmiszert jelölnek, amelyek 
minősége és jellemzői főként vagy kizárólag 
az adott – a kapcsolódó természeti és 
emberi tényezőket magában foglaló –
földrajzi környezetnek tulajdoníthatók, 
illetve amelyek előállítása, gyártása és 
feldolgozása az adott földrajzi területen 
történik.
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Or. el

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 166
14. cikk, (1) bekezdés, a) pont

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

a) a földrajzi árujelzők bármilyen közvetlen 
vagy közvetett kereskedelmi használata a 
vonatkozó nemzeti vagy regionális 
rendelkezések által nem szabályozott, illetve 
a 15. cikkben említett műszaki 
dokumentációban nem szereplő szeszes 
italokra vagy bármely más termékre, 
amennyiben az ilyen használattal 
kihasználják a nyilvántartott földrajzi 
árujelző hírnevét;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi az eredeti megfogalmazást az alábbiak révén:
a) biztosítja, hogy a földrajzi jelzések oltalmat élveznek más (ténylegesen a földrajzi jelzés
alatt gyártottaktól eltérő) szeszes italoknál és más egyenértékű termékeknél történő 
használattal szemben;
b) biztosítja, hogy a földrajzi jelzés vagy nemzeti, vagy regionális rendelkezéseken, valamint a 
műszaki dokumentáción alapul.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 167
14. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
jelzéssel ellátott szeszes italoknak meg kell 
felelniük a 15. cikk (2) bekezdésében előírt 
műszaki dokumentációban foglalt 
valamennyi gyártási, címkézési, kiszerelési 
és egyéb előírásnak és/vagy a nemzeti vagy 
regionális rendelkezéseknek.

Or. en
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Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok értékesítését csak abban az 
esetben lehet engedélyezni, amennyiben azok megfelelnek a műszaki dokumentáció 
tartalmának és/vagy a nemzeti és/vagy regionális rendelkezéseknek. Ennek célja, hogy az EU 
egész területén biztosítsák az összes címkézési, gyártási és kiszerelési rendelkezés egységes 
alkalmazását.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 168
14. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1996. január 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi megjelölést
annak származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi megjelölésekkel.

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1989. június 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi jelzést annak 
származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésekkel.

Or. it

Indokolás

Sokkal megfelelőbb az 1576/89/EGK rendelet hatálybalépésének napjára hivatkozni, mint a 
TRIPS egyezmény aláírásának napjára. Remélhetőleg a szabályok nem hagynak joghézagokat 
a bejegyzés, a kifejezések és a megnevezések tekintetében, ami az eredeti védjegyekre és 
megnevezésekre nézve kockázatot jelentene, amelyeket Európa olykor elfejelt védeni.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Módosítás: 169
14. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
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vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1996. január 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi megjelölést
annak származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi megjelölésekkel.

vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1989. június 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi jelzést annak 
származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésekkel.

Or. it

Indokolás

Sokkal megfelelőbb az 1576/89/EGK rendelet hatálybalépésének napjára hivatkozni, mint a 
WTO keretében született TRIPS egyezmény aláírásának napjára. A vonatkozó szabályok nem 
hagyhatnak joghézagokat a kifejezések és megnevezések lehetséges bejegyzése tekintetében, 
ami az eredeti védjegyekre és megnevezések nézve kockázatot jelentene.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 170
14. cikk, (3) bekezdés, első albekezdés

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1996. január 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi megjelölést
annak származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi megjelölésekkel.

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1989. június 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi jelzést annak 
származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi jelzésekkel.
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Or. it

Indokolás

Sokkal megfelelőbb az 1576/89/EGK rendelet hatálybalépésének napjára hivatkozni, mint a 
WTO keretében született TRIPS egyezmény aláírásának napjára.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 171
14. cikk, (3) bekezdés

(3) Amennyiben a védjegyet jóhiszeműen 
kérelmezték vagy vették nyilvántartásba, 
vagy amennyiben a védjegyhez fűződő 
jogokat jóhiszemű használat útján szerezték 
1996. január 1-je előtt, vagy azt 
megelőzően, hogy a földrajzi megjelölést 
annak származási országában oltalom alá 
helyezték, e rendelet nem sérti a védjegy 
nyilvántartásba vételéhez való jogosultságot 
vagy a védjegy nyilvántartásba vételének 
érvényességét vagy a védjegy használatának 
jogát azon az alapon, hogy a védjegy 
azonosságot vagy hasonlóságot mutat az e 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi megjelölésekkel.

törölve

Ez a bekezdés nem sérti a földrajzi 
megjelölés jogosultját abban, hogy a 
földrajzi megjelölést az ipari és 
kereskedelmi ügyekben alkalmazandó 
tisztességes gyakorlatnak megfelelően 
használja a 89/104/EGK tanácsi irányelv 6. 
cikke (1) bekezdésének b) pontjával és a 
40/94/EK tanácsi rendelet 12. cikke b) 
pontjával összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 172
15. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A III. mellékletben való feltüntetés 
érdekében a földrajzi megjelölések iránti 

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

kérelmeket a Bizottsághoz kell benyújtani a 
Közösség hivatalos nyelveinek egyikén vagy 
a kérelmekhez mellékelni kell annak a 
Közösség valamelyik hivatalos nyelvére 
történt fordítását. A kérelmeket a 
tagállamoknak kellően meg kell 
indokolniuk és azoknak tartalmazniuk kell 
egy műszaki dokumentációt, amely 
meghatározza azokat az előírásokat, 
amelyeknek az érintett szeszes italnak meg 
kell felelnie. A műszaki dokumentációban 
foglalt előírások (2) bekezdésben említett 
főbb elemeit az Európai Unió Hivatalos 
Lapjának C. sorozatában közzé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az új szövegezés tisztázza, hogy a földrajzi jelzések iránti kérelmeket a származási 
tagállamnak meg kell indokolnia. Ez a megközelítés összhangban van a borok esetében 
alkalmazott, földrajzi árujelzőkre vonatkozó szabályokkal is.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 173
15. cikk, (2) bekezdés, b) pont

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

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

Or. en

Indokolás

Az előadó 80. módosításához hasonlóan, ez a módosítás szintén törli a „mikrobiológiai” 
jellemzőkre való utalást, mivel azok nem bírnak jelentőséggel a szeszes ital leírása 
szempontjából.

Tisztázza továbbá azt is, hogy kizárólag a földrajzi jelzésre vonatkozó lényeges előírásoknak 
kell megfelelni, nem pedig a felsorolás összes elemének.

Ezenkívül, mivel a földrajzi jelzés bejegyzése egyértelműen kizárólag a szeszes italokra 
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vonatkozik, az „élelmiszerekre” való hivatkozást törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 174
15. cikk, (2) bekezdés, f) pont

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

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

Or. en

Indokolás

Néhány szeszes ital regionális szinten hozott rendelkezésekre is támaszkodik, ezért a 
rendeletnek azokra is kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 175
15. cikk, (2) bekezdés, f) pont

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

f) a közösségi rendelkezések és/vagy az 
illetékes nemzeti vagy regionális hatóságok
által meghatározott bármely követelmény. 
Amennyiben a minőség védelmére, az 
eredet garantálására vagy az ellenőrzés 
biztosítására van szükség, ezek a szabályok 
magukban foglalhatják azt a követelményt
is, hogy a végső fogyasztónak való 
értékesítésre szánt, földrajzi jelzésre 
jogosult szeszes italokat abban az 
országban, régióban vagy helységben kell 
palackozni és címkézni, ahol az adott 
szeszes italt előállították;

Or. en

Indokolás

A javaslat (13. cikk) elismeri, hogy a földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italok minősége 
szervesen összefügg azok eredetével.  Néhány szeszes ital és minőségi bor védelme érdekében 
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már kötelező tették azok helyben történő palackozását, és az 510/2006/EK rendelet magában 
foglal egy engedélyezési rendelkezést bizonyos, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ)
vagy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott minőségi élelmiszerekre
vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 176
15. cikk, (2) bekezdés, 1a. albekezdés (új) 

A tagállamok megkövetelhetik továbbá, 
hogy a területükön előállított, III. 
mellékletben felsorolt és kivitelre kerülő
szeszes italokhoz azonosító dokumentumok
rendszere kapcsolódjon.

Or. en

Indokolás

Az 1576/89/EGK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, 
hogy a földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok kivitele tekintetében megtartsák az 
azonosító dokumentumokra vonatkozó saját rendszerüket. Ezen előírás megtartása a nemzeti 
azonosítási rendszer csalások és hamisítások megelőzésében meglévő értékének elismerése 
tekintetében bír jelentőséggel.

Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 177
18. cikk

A Közösségből exportált szeszes italoknak 
meg kell felelniük az e rendelet előírásainak,
kivéve amennyiben a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban és kellően indokolt kérelmek 
alapján eltéréseket fogadtak el.

A Közösségből exportált szeszes italoknak 
meg kell felelniük az e rendelet előírásainak.
Kivételes esetekben, ha az importáló 
harmadik ország jogszabályai 
megkövetelik, a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban és kellően 
indokolt kérelmek alapján el lehet térni az I. 
és a II. melléklet rendelkezéseitől.

Or. en



AM\633686HU.doc 45/89 PE 378.844v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Nagyon fontos, hogy az EU-ból exportált szeszes italok megfeleljenek ennek a rendeletnek, 
abból a szempontból, hogy az EU-ból származó szeszes italok világpiaci hírneve és minősége
továbbra is biztosított legyen. Kivételes körülmények között azonban lehetőség van eltéréshez 
folyamodni, ha annak célja a harmadik országok jogszabályainak való megfelelés.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 178
19. cikk, (1) bekezdés

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

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

Or. it

Indokolás

Tekintettel a szeszes italokra vonatkozó szabályokra, ezen a területen jelenleg nem működik 
olyan piaci mechanizmus, mint a közös piac más területein. A „szabályozási bizottság” 
kifejezés ezért a javasoltnál megfelelőbbnek tűnik. Ezenkívül a szabályozási bizottsági eljárás 
magában foglal egy blokkoló kisebbségi mechanizmust is, amely a tagállamoknak sokkal 
nagyobb hatáskört biztosít.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 179
19. cikk

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

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

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. 
cikke alkalmazandó, figyelembe véve annak 
8. cikke rendelkezéseit.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikke alkalmazandó, figyelembe véve annak 
8. cikke rendelkezéseit.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) 
bekezdésében meghatározott határidőt egy
hónapban kell megállapítani.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott határidőt 
három hónapban kell megállapítani.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási (3) A bizottság elfogadja saját eljárási 
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szabályzatát. szabályzatát.

Or. pl

Indokolás

A Bizottság az irányító bizottság alkalmazását javasolja azon tény ellenére, hogy ez a rendelet 
nem kívánja a piacszervezés megfelelő működését biztosítani. A szeszipari bizottság feladata, 
hogy biztosítsa a jogszabályok alkalmazhatóságát, és azokat naprakésszé tegye. A 
szabályozási bizottság ezért sokkal megfelelőbbnek tűnik.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 180
19. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. 
cikke alkalmazandó, figyelembe véve annak 
8. cikke rendelkezéseit.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikke alkalmazandó, figyelembe véve annak 
8. cikke rendelkezéseit.

Or. it

Indokolás

Tekintettel a szeszes italokra vonatkozó szabályokra, ezen a területen jelenleg nem működik 
olyan piaci mechanizmus, mint a közös piac más területein. A „szabályozási bizottság” 
kifejezés ezért a javasoltnál megfelelőbbnek tűnik. Ezenkívül a szabályozási bizottsági eljárás 
magában foglal egy blokkoló kisebbségi mechanizmust is, amely a tagállamoknak sokkal 
nagyobb hatáskört biztosít.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 181
20. cikk

A mellékleteket a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
módosítani.

Az I. és a III. mellékletet a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell módosítani.

Or. pl
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Indokolás

A különböző szeszesital-fajták fogalommeghatározásához kapcsolódó módosítások olyannyira 
a rendelet meghatározó részét képezik, hogy csak az Európai Parlament és a Tanács közösen, 
együttdöntési eljárás keretében tehet ilyen módosításokat, ez – ellentétben a Bizottság által 
javasoltakkal – a bizottságnak nem áll módjában.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 182
22. cikk, a) pont

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

a) a 1576/89/EGK rendeletben előírt 
szabályokról az e rendelet által megállapított 
szabályokra történő – legfeljebb két éves 
időszakot érintő – átmenet megkönnyítése;

Or. es

Indokolás

Átmeneti intézkedések esetében maximális időtartamot kell megállapítani annak érdekében, 
hogy megelőzzék a korlátlan időtartamból eredő nem kívánatos helyzeteket. Az 1576/89/EGK 
rendelet kidolgozásánál két éves határidőt állapítottak meg.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Módosítás: 183
22. cikk, c) pont

c) kellően indokolt esetekben az e rendelet 
rendelkezéseitől való eltérés.

törölve

Or. nl

Indokolás

Habár a bizottsági eljárás megfelelő a végrehajtási rendelkezések, illetve bármely átmeneti 
rendelkezés elfogadásához, parlamenti ellenőrzésre van szükség abban az esetben, ha a 
magától a rendelettől részben vagy egészben el kívánnak térni.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 184
I. melléklet, 1a. pont (új)

1a. Teljessé tétel vagy finomítás: az 
1576/89/EGK rendelet hatálybalépése előtt 
elfogadott egyedi tagállami jogszabályok 
sérelme nélkül az I. melléklet 1. pontjában
említett termékek legfeljebb 2%-ban való, 
édesítést célzó hagyományos felhasználása
annak érdekében, hogy megadják a szeszes 
ital végső jellemzőit.

Or. fr

Indokolás

Lényeges annak meghatározása, hogy mi tartozik egy termék végső gyártási szakaszban való 
finomításába, amennyiben valamennyi szeszes ital esetében biztosítani kell a hagyományos 
gyártási eljárások védelmét.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 185
I. melléklet, 8a. pont (új)

8a. A végső íz teljessé tétele:
A végső íz teljessé tétele az e melléklet 1. 
pontjában említett termékeknek az adott 
szeszes italok tekintetében a II. 
mellékletben szereplő 
fogalommeghatározásokban megállapított 
mennyiségben való hagyományos 
felhasználását jelenti azzal a céllal, hogy
megadják a végső jellegzetes ízt.

Or. pl

Indokolás

A végső íz teljessé tétele bizonyos szeszes italok előállításánál hagyományosan alkalmazott 
eljárás. Különbséget kell tenni a végső íz teljessé tétele és az édesítés között. Ezt az eljárást 
hagyományosan alkalmazzák olyan szeszes italok előállítása esetében, mint a borpárlat, a 
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brandy és a vodka. 

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 186
I. melléklet, 13. pont

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

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

Or. en

Indokolás

A félreérthetőségből eredő esetleges kiskapuk elkerülése érdekében a „meghatározás” 
kifejezés fogalommeghatározásának lehetőség szerint nem csak a címkén, hanem a 
csomagoláson és a kiszerelésen használt kifejezésekre is ki kell terjednie. (Megjegyzés: az I. 
melléklet 15. pontjában szereplő „kiszerelés” fogalommeghatározás kiterjed a reklámra és az 
eladásösztönzésre is.)

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 187
I. melléklet, 16. pont

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

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

Or. en

Indokolás

A fogyasztók védelme érdekében tisztázni kell, hogy a rendelkezés nem csak a szállítás, hanem 
az értékesítés során használt csomagolásra is kiterjed.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 188
II. melléklet, A. kategória, cím

A. kategória: párlatok Párlatok

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 1–12. kategória címéből az A. kategóriára való utalás törlésének a 
következménye, ami viszont a 3. cikkben foglalt három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Módosítás: 189
II. melléklet, A. kategória, 1. pont

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

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

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

2) olyan szeszesital, amelyet kizárólag a 
cukornád levének alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával állítanak elő, és amely 
rendelkezik a rumra jellemző 
aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma 
legalább 225 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva. E szeszes ital értékesíthető a 
„mezőgazdasági” szóval kiegészített „rum” 
megnevezéssel, amelyet a III. melléklet I. 
kategóriájában említett, Franciaország 
tengerentúli megyéinek földrajzi jelzései 
kísérik.

b) A rum minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A rum minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

c) A rum nem tartalmazhat hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt, sem 
hígított, sem más formában, illetve – a 
keverési aránytól függetlenül – hozzáadott
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mezőgazdasági eredetű desztillátumot.
d) A rum előállítása során kizárólag a 
88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket lehet felhasználni.

d) A rum nem ízesíthető.

da) A rum kizárólag az érlelt vagy 
finomított termékek színének 
megváltoztatása céljából tartalmazhat 
karamellt.

e) A „traditionnel” szó kiegészítheti a III. 
melléklet 1. pontjában említett földrajzi 
megjelölést, amennyiben a rumot 80% 
(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő 
párolással kizárólag az érintett gyártási 
helyről származó alkohol gyártására szolgáló 
anyag alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
állítják elő. Ezek illóanyag-tartalma egyenlő 
vagy meghaladja a 225 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva és azok nem 
édesíthetők vagy ízesíthetők. A 
„traditionnel” szó használata nem zárja ki a 
„cukorgyártásból” vagy a „mezőgazdasági” 
kifejezések használatát, amelyek a „rum” 
megnevezéshez adhatók.

e) A „traditionnel” szó kiegészítheti a III. 
melléklet 1. pontjában említett földrajzi 
jelzést, amennyiben a rumot 90% (V/V)-nál 
kisebb alkoholtartalomra történő párolással 
kizárólag az érintett gyártási helyről 
származó alkohol gyártására szolgáló anyag 
alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
állítják elő. E rumok illóanyag-tartalma 
egyenlő vagy meghaladja a 225 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva és azok nem 
édesíthetők. A „traditionnel” szó használata 
nem zárja ki a „cukorgyártásból” vagy a 
„mezőgazdasági” kifejezések használatát, 
amelyek a „rum” kereskedelmi
megnevezéshez és a földrajzi jelzésekhez
adhatók.

Ez a rendelkezés semmilyen esetben sem 
érinti a „traditionnel” szó használatát az e 
rendelkezés hatálya alá nem tartozó 
termékek tekintetében az azokra vonatkozó 
különös feltételek szerint.

Ez a rendelkezés semmilyen esetben sem 
érinti a „traditionnel” szó használatát az e 
rendelkezés hatálya alá nem tartozó 
termékek tekintetében az azokra vonatkozó 
különös feltételek szerint.

Or. fr

Indokolás

A „mezőgazdasági rum” és a „hagyományos rum” megnevezéseknek továbbra is oltalmat 
kell élvezniük, ezáltal téve lehetővé a fogyasztók számára a minőségi termékek könnyebb 
azonosítását. Ezenkívül az etil-alkohol vagy aromaanyagok hozzáadásának engedélyezését
meg kell szüntetni, függetlenül attól, hogy természetes aromaanyagokat vagy annak megfelelő 
anyagokat lehet használni, annak érdekében, hogy garantálják a termékek optimális 
minőségét.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 190
II. melléklet, A. kategória, 1. a) 2) pont

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

2) olyan szeszesital, amelyet kizárólag a 
cukornád levének alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával állítanak elő, és amely 
rendelkezik a rumra jellemző 
aromaanyagokkal, és illóanyag-tartalma 
legalább 225 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva. E szeszes ital értékesíthető a 
„mezőgazdasági” szóval kiegészített „rum” 
megnevezéssel, amelyet a III. melléklet I. 
kategóriájában említett, Franciaország 
tengerentúli megyéinek földrajzi jelzései 
kísérik.

Or. fr

Indokolás

A „mezőgazdasági rum” és „hagyományos rum” megnevezéseknek továbbra is oltalmat kell 
élvezniük, ezáltal téve lehetővé a fogyasztók számára a minőségi termékek könnyebb 
azonosítását.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Módosítás: 191
II. melléklet, A. kategória, 1. d) pont

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

d) A rum nem ízesíthető; ez alól az 
„ízfokozók” használata képez kivételével.

Or. it

Indokolás

Ahogy a brandy esetében, a rumot is minden esetben fahordókban „finomítják” 6 hónaptól 3 
évig terjedő időtartam alatt, illetve az érlelt rum esetében még hosszabb ideig. Ez az eljárás a 
fahordóban való tartás révén adja meg a rum jellegzetes ízét. Az „ízfokozók”, azaz a fából 
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származó természetes aromaanyagok hozzáadását engedélyezni lehet. Amíg a rum nem kapja 
meg a meghatározó ízét, addig az ízfokozók egyneműsíteni tudják az érzékszervi jellemzőket. 

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 192
II. melléklet, A. kategória, 5. d) pont

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

d) A brandy vagy weinbrand nem ízesíthető. 
Ez alól kivételt képeznek a hagyományos 
gyártási eljárások.

Or. en

Indokolás

A Brandy vagy Weinbrand hagyományos érzékszervi jellemzőinek végső teljessé tétele 
érdekében használt aromaanyagok használata ősi gyakorlatnak minősül. Ezeket a 
hagyományos gyártási eljárásokat nem lehet megkérdőjelezni a Brandy vagy Weinbrand
esetében. 

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 193
II. melléklet, A. kategória, 1. da) pont (új)

da) A rum kizárólag az érlelt vagy 
finomított termékek színének 
megváltoztatása céljából tartalmazhat 
karamellt.

Or. fr

Indokolás

A „mezőgazdasági rum” és „hagyományos rum” megnevezéseknek továbbra is oltalmat kell 
élvezniük, ezáltal téve lehetővé a fogyasztók számára a minőségi termékek könnyebb 
azonosítását. Ezenkívül az etil-alkohol vagy aromaanyagok hozzáadásának engedélyezését 
meg kell szüntetni, függetlenül attól, hogy természetes aromaanyagokat vagy annak megfelelő 
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anyagokat lehet használni, annak érdekében, hogy garantálják a termékek optimális 
minőségét.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 194
II. melléklet, A. kategória, 1. e) pont, első albekezdés

e) A „traditionnel” szó kiegészítheti a III. 
melléklet 1. pontjában említett földrajzi 
megjelölést, amennyiben a rumot 80% 
(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő 
párolással kizárólag az érintett gyártási 
helyről származó alkohol gyártására szolgáló 
anyag alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
állítják elő. Ezek illóanyag-tartalma egyenlő 
vagy meghaladja a 225 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva és azok nem 
édesíthetők vagy ízesíthetők. A 
„traditionnel” szó használata nem zárja ki a 
„cukorgyártásból” vagy a „mezőgazdasági” 
kifejezések használatát, amelyek a „rum” 
megnevezéshez adhatók.

(e) A „traditionnel” szó kiegészítheti a III. 
melléklet 1. pontjában említett földrajzi 
jelzést, amennyiben a rumot 90% (V/V)-nál 
kisebb alkoholtartalomra történő párolással 
kizárólag az érintett gyártási helyről 
származó alkohol gyártására szolgáló anyag 
alkoholos erjesztésével és lepárlásával 
állítják elő. E rumok illóanyag-tartalma 
egyenlő vagy meghaladja a 225 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva és azok nem 
édesíthetők. A „traditionnel” szó használata 
nem zárja ki a „cukorgyártásból” vagy a 
„mezőgazdasági” kifejezések használatát, 
amelyek a „rum” kereskedelmi
megnevezéshez és a földrajzi jelzésekhez
adhatók.

Or. fr

Indokolás

A „mezőgazdasági rum” és „hagyományos rum” megnevezéseknek továbbra is oltalmat kell 
élvezniük, ezáltal téve lehetővé a fogyasztók számára a minőségi termékek könnyebb 
azonosítását. Ezenkívül az etil-alkohol vagy aromaanyagok hozzáadásának engedélyezését 
meg kell szüntetni, függetlenül attól, hogy természetes aromaanyagokat vagy annak megfelelő 
anyagokat lehet használni, annak érdekében, hogy garantálják a termékek optimális 
minőségét.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 195
II. melléklet, A. kategória, 2. c) pont

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás tisztázza, hogy az 1576/89/EGK és az 1014/90/EGK rendelet hatályos 
rendelkezéseivel összhangban a whiskyhez nem adható desztillátum.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 196
II. melléklet, A. kategória, 2. d) pont

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy a whiky végső ízét nem lehet „teljessé tenni”, azaz a végső íz
cukor hozzáadásával való teljessé tétele nem hagyományos eljárás. Nagyon fontos, hogy 
megszüntessük az erre vonatkozó félreérthetőséget.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Módosítás: 197
II. melléklet, A. kategória, 3. e) pont

e) Ahhoz, hogy egy gabonaszeszt 
„gabonapárlatnak” lehessen nevezni, 
erjesztett gabonacefréből kell készülnie, és a 
lepárlását úgy kell végezni, hogy a párlat 
alkoholtartalma 95% (V/V)-nál kisebb 
legyen, és rendelkezzen az alapanyag 
jellemző érzékszervi tulajdonságaival.

e) Ahhoz, hogy egy gabonaszeszt ekként
lehessen nevezni, erjesztett gabonacefréből 
kell készülnie, és a lepárlását úgy kell 
végezni, hogy a párlat alkoholtartalma 95% 
(V/V)-nál kisebb legyen, és rendelkezzen az 
alapanyag jellemző érzékszervi 
tulajdonságaival.

Or. es
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Indokolás

A „brandy” kifejezésnek továbbra is a borpárlatból nyert szeszes italokra kell korlátozódnia 
annak érdekében, hogy ne tévessze meg a fogyasztókat, illetve hogy biztosítsák a jövőbeni 
rendeletben a brandyre vonatkozóan megállapítandó fogalommeghatározás maximális 
következetességét.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 198
II. melléklet, A. kategória, 5. c) pont

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

c) Az 1. a) pont sérelme nélkül a brandy 
vagy weinbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
egyéb desztillátumot.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 199
II. melléklet, A. kategória, 5. c) pont

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

c) Az 1. a) pont sérelme nélkül a brandy 
vagy weinbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
egyéb desztillátumot.

Or. en

Indokolás

A szeszes italok tekintetében engedélyezett valamennyi eljárást tartalmazó általános cikk
esetében (ahogy azt a korábbi módosításban is vázoltuk) a brandyre vonatkozó 
fogalommeghatározásban nem kell megemlíteni az aromaanyagokat (amennyiben azt nem 
tiltják, akkor megengedett).

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 200
II. melléklet, A. kategória, 5. d) pont

d) A brandy vagy weinbrand előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 

törölve
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1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

Or. en

Indokolás

Lásd a c) pont módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 201
II. melléklet, A. kategória, 6. d) pont

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

d) A törkölypárlat vagy törköly előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 
1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel. A törkölypárlat
aromanövények – ánizs és édeskömény –
magvaival együtt történő lepárlása, mint az 
EU egyes területeire jellemző hagyományos 
eljárás, nem tekintendő ízesítésnek.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 202
II. melléklet, A. kategória, 11. d) pont

e) Az a név, amellyel a Hefebrandot
értékesítik, kiegészíthető a felhasznált 
alapanyag nevével.

e) Azt a nevet, amellyel a Hefebrandot
értékesítik, ki kell egészíteni a felhasznált 
alapanyag nevével.

Or. de

Indokolás

A fogyasztók tájékoztatásának céljából a felhasznált alapanyagokat fel kell tüntetni.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 203
II. melléklet, B. kategória, cím

B. kategória: különleges szeszes italok Különleges szeszes italok

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 13–45. kategória címéből a B. kategóriára való utalás törlésének a 
következménye, ami viszont a 3. cikkben foglalt három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 204
II. melléklet, B. kategória, 13. 1) pont

1) amelyeket egyes, részben erjesztett vagy 
nem erjesztett bogyók és egyéb gyümölcsök, 
úgy mint málna, földi szeder, fekete áfonya 
és egyebek mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholban vagy párlatban vagy
desztillátumban történő kivonatolását követő 
lepárlással nyernek, és amelyek cefréje 
legalább 100 kg gyümölcsöt tartalmaz 
20 liter 100% alkoholtartalmú párlatra.

1) amelyeket kizárólag egyes, részben 
erjesztett vagy nem erjesztett bogyók és 
egyéb gyümölcsök, úgy mint málna, földi 
szeder, fekete áfonya és egyebek 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban vagy 
párlatban vagy desztillátumban történő 
kivonatolását követő lepárlással nyernek, és 
amelyek cefréje legalább 100 kg gyümölcsöt 
tartalmaz 20 liter 100% alkoholtartalmú 
párlatra.

Or. fr

Indokolás

A „kizárólag” szó hozzáadása e szeszes italok hagyományos lepárlásának védelmét szolgálja, 
továbbá védi a terméket a színezőanyagok, az édesítőszerek hozzáadásával vagy a feljavítási 
eljárásokkal szemben.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 205
II. melléklet, B. kategória, 16. a) pont
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a) A tárnicspárlat olyan szeszes ital, amelyet 
tárnicsgyökér mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol hozzáadásával vagy anélkül végzett 
erjesztésével nyert tárnics lepárlásával 
állítanak elő.

a) A tárnicspárlat olyan szeszes ital, amelyet 
tárnicsgyökér mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol és/vagy gyümölcsszesz és/vagy 
gyümölcspárlat hozzáadásával vagy anélkül 
végzett erjesztésével nyert tárnics 
lepárlásával állítanak elő.

Or. de

Indokolás

Különösen az Alpok régióban a tárnicspárlat felhígítására inkább a gyümölcspárlatokat (pl. 
almapárlatot) használnak etil-alkohol helyett. A tárnics intenzív ízét tökéletesen elfedi a 
felhasznált párlat íze. Erre a módosításra azért van szükség, mert a legtöbb kis 
lepárlóüzemben általános, hagyományos gyakorlatnak számít, hogy gyümölcspárlatot 
használnak a hígításhoz.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 206
II. melléklet, B. kategória, 16a. pont (új)

16a. Meisterwurz 
a) A Meisterwurz olyan szeszes ital, amelyet 
csonthéjas gyümölcs cefrében érlelt 
kocsordgyökér (peucedanum ostruthium) 
lepárlásával, mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol és/vagy gyümölcspárlat 
hozzáadásával vagy anélkül nyernek.
b) A Meisterwurz minimális 
alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.
c) A Meisterwurz nem ízesíthető.

Or. de

Indokolás

A „Meisterwurz”-ot mindig ezzel az eljárással állítják elő az Alpok országainak 
lepárlóüzemiben, ezért kellő figyelmet kell fordítani erre a – minőség megőrzését célzó –
hagyományos eljárásra.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 207
II. melléklet, B. kategória, 17. a) pont

a) A borókaízesítésű szeszes italok olyan 
szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohol és/vagy gabonaszesz 
és/vagy gabonapárlat borókával (Juniperus 
communis) való ízesítésével nyernek.

a) A borókaízesítésű szeszes italok olyan 
szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohol és/vagy gabonaszesz 
és/vagy gabonapárlat és/vagy gyümölcsszesz 
és/vagy gyümölcspárlat borókával 
(Juniperus communis) való ízesítésével 
nyernek.

Or. de

Indokolás

A borókával ízesített mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt és/vagy gabonaszeszt és/vagy 
gabonapárlatot már hozzá lehet adni a borókaízesítésű szeszes italokhoz. A gyümölcspárlatok 
használata szintén megengedett. Erre a módosításra azért van szükség, mert a boróka 
gyümölcspárlatokban való kivonatolása általános, hagyományos eljárásnak számít számos kis 
lepárlóüzemben, és az így létrejött termék ízét oly erőteljesen a boróka határozza meg, hogy 
az eredeti párlat íze már nem érezhető. 

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Módosítás: 208
II. melléklet, B. kategória, 17. d) pont

d) A borókaízesítésű szeszes italok 
„Wacholder”, „ginebra” vagy „genebra” 
néven is értékesíthetők.

d) A borókaízesítésű szeszes italok 
„Wacholder”, „genevere” vagy „genebra” 
néven is értékesíthetők.

Or. es

Indokolás

A „ginebra” kifejezést a javaslat II. mellékletének 18. pontjában meghatározott szeszes italra 
kell korlátozni, amely alkoholtartalmának sokkal magasabbnak kell lennie (szeszfoka: 37,5o). 
Máskülönben zavart okozhat a spanyol fogyasztók körében, mivel a „ginebra” kifejezést 
kizárólag Spanyolországban használják, és tökéletesen megegyezik a „gin” kifejezéssel. 
Ezenkívül a bizottsági javaslat tisztességtelen versenyhelyzetet teremtene azáltal, hogy a 
„gin” előállítóitól (amelyek esetében a termékek szeszfoka legalább 37.5o kell legyen)
megkövetelnék, hogy a spanyol piacon a „ginebra” előállítóival azonos feltételek mellett 
működjenek, amely termék esetében az előírt szeszfok csak 15o.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 209
II. melléklet, B. kategória, 20. a) 1)–4) pont

1) amelyet kizárólag mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból nyernek, és amelynek a 
maximális metanoltartalma nem haladja meg 
a 5 g/hl-t tiszta alkoholra vonatkoztatva,

1) amelyet kizárólag mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból nyernek, és amelynek a 
maximális metanoltartalma nem haladja meg 
a 5 g/hl-t 100 térfogatszázalék alkoholra 
vonatkoztatva, és amelynek ízét kizárólag az 
etil-alkoholnak a felhasznált természetes 
növények jelenlétében, kisüsti rendszerben 
végzett újradesztillálásával nyerik,

2) amelynek ízét kizárólag az etil-
alkoholnak a felhasznált természetes 
növények jelenlétében, kisüsti rendszerben 
végzett újradesztillálásával nyerik,
3) amelynek az így kapott desztillátuma 
legalább 70 térfogatszázalék 
alkoholtartalommal rendelkezik,

3) amelynek az így kapott desztillátuma 
legalább 70 térfogatszázalék 
alkoholtartalommal rendelkezik,

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

4) ahol a további hozzáadott mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholnak meg kell felelnie az 
I. melléklet 3. pontjában felsorolt 
jellemzőknek, de maximális
metanoltartalma nem haladhatja meg a 5 
g/hl-t 100%-os alkoholra vonatkoztatva,

5) amely nem tartalmaz hozzáadott 
édesítőszert vagy színezékeket,

5) amely nem tartalmaz hozzáadott 
édesítőszert – a végső termékben 0,1 g/l 
cukortartalmat meghaladó mértékben –
vagy színezékeket,

6) amely nem tartalmaz vízen kívül más 
hozzáadott összetevőt.

6) amely nem tartalmaz vízen kívül más 
hozzáadott összetevőt.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében a javasolt meghatározás átfogalmazza a Bizottság által javasolt 
szövegezést. A 4. pontot kiegészítő szövegrész megengedi a cukor azonosítási célú 
hozzáadását, ami lehetővé teszi az iparág számára a csalás és a termékhamisítás megelőzését.



PE 378.844v01-00 62/89 AM\633686HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Módosítás: 210
II. melléklet, 29. pont

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

a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

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

2) lepárolják és/vagy rektifikálják 96,0 
térfogatszázalék minimális 
alkoholtartalomra úgy, hogy a felhasznált 
mezőgazdasági nyersanyagok és az erjesztés 
során képződött melléktermékek érzékszervi 
jellemzőit szelektíven csökkentik, és 
amelyben a maradvány maximális szintje 
megfelel az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 30 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

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

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

A maradvány maximális szintjének meg 
kell felelnie az I. mellékletben az etil-
alkoholra meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.
b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

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

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

Or. en

Indokolás

A vodkát hagyományosan gabonából, burgonyából és/vagy cukorrépamelaszból állítják elő, 
ezért nagyon fontos, hogy a vodka ugyanazt a védelmet élvezze, mint az egyéb szeszes italok, 
mint a rum vagy a whisky stb. Ez a fogalommeghatározás hozzájárul az EU-s szeszes italok e 
fontos kategóriájára vonatkozó minőségi előírások védelméhez.

Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Módosítás: 211
II. melléklet, 29. pont

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

a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

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

2) lepárolják és/vagy rektifikálják 96,0 
térfogatszázalék minimális 
alkoholtartalomra úgy, hogy a felhasznált 
mezőgazdasági nyersanyagok és az erjesztés 
során képződött melléktermékek érzékszervi 
jellemzőit szelektíven csökkentik, és 
amelyben a maradvány maximális szintje 
megfelel az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 30 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást ismételt lepárlás 

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

technológiai segédanyagokkal történő 
kezelés követheti, ideértve az aktív szénnel 
történő kezelést.

A maradvány maximális szintjének meg 
kell felelnie az I. mellékletben az etil-
alkoholra meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.
b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

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

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

Or. en

Indokolás

A vodkát hagyományosan gabonából, burgonyából és/vagy cukorrépamelaszból állítják elő, 
ezért nagyon fontos, hogy a vodka ugyanazt a védelmet élvezze, mint az egyéb szeszes italok, 
mint a rum vagy a whisky stb. Az összetevők megválasztása meghatározza az érzékszervi 
jellemzőket (íz), és ezért azokat a gabonára, a burgonyára és/vagy a cukorrépamelaszra kell 
korlátozni.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis, Miroslav Mikolášik

Módosítás: 212
II. melléklet, 29. a) pont, bevezető szövegrész és 1) pont
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a) A vodka olyan mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet 29. pontjának Andres Tarand és Genowefa Grabowska által javasolt 
módosításához fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 213
Annex II, point 29

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

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

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

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

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

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

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

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

A maradvány maximális szintjének meg kell 
felelnie az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 15 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

nyersanyagokból nyert párlatban jelenlévő 
természetes aromavegyülékek adhatók 
hozzá. Ezenkívül a domináns íztől eltérő, 
különleges érzékszervi jellemzők is adhatók 
a termékhez.

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

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

Or. pl

Indokolás

A vodka gyártása során felhasználható nyersanyagok gabonára, burgonyára vagy 
cukorrépamelaszra való korlátozásának célja, hogy megőrizzék a vodka jelenlegi kiváló 
minőségét és jó hírnevét, továbbá hogy biztosítsák, hogy a hagyományos, több évszázados
múlttal rendelkező gyártási eljárásokat továbbra is alkalmazzák. A fenti 
fogalommeghatározás az EU piacán jelenleg forgalomban lévő vodkák kb. 96%-át fedi le.

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 214
II. melléklet, B. kategória, 29. pont

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

a) A vodka olyan mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet
élesztővel történő erjesztést követően az 
alábbiak valamelyikéből nyernek:

1) élesztővel történő erjesztést követően,
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) gabona, burgonya és/vagy melasz; vagy
2) egyéb mezőgazdasági nyersanyagok,

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

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

A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást ismételt lepárlás 

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

követheti és/vagy megfelelő technológiai 
segédanyagokkal történő kezelés, ideértve az 
aktív szénnel történő kezelést.

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

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

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

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

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

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
gabonától, burgonyától és melasztól eltérő 
mezőgazdasági nyersanyagból előállított
vodka megnevezésének, kiszerelésének és 
címkézésének tartalmaznia kell a 
kereskedelmi megnevezéssel egy mezőben a 
„… lepárlásával” kifejezést, kiegészítve a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használt nyersanyagok 
megnevezésével. A címkézésnek 
összhangban kell lennie a 2000/13/EK 
irányelvvel. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
egyharmadánál nagyobb, de felénél kisebb 
betűméretet kell használni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által javasolt 40. módosítás helyébe lép, és arra két részben kerül 
sor.

Először, egyértelműen különbséget tesz a gabonából, burgonyából, cukorrépából vagy 
cukornádból készült vodka, valamint az egyéb nyersanyagokból készült vodka között. Ez a 
módosítás a cukornádat is felveszi az 1. a) pontban felsorolt nyersanyagok közé, azzal az 
útmutatással, hogy ettől el kell tekinteni, ha az ellentétes a WTO-szabályokkal.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 215
II. melléklet, B. kategória, 29. pont

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

a) A vodka olyan mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet
élesztővel történő erjesztést követően az 
alábbiak valamelyikéből nyernek:

1) élesztővel történő erjesztést követően,
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) gabona, burgonya és/vagy melasz; vagy
2) egyéb mezőgazdasági nyersanyagok,

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

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

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

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

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

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

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

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

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

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
gabonától, burgonyától és melasztól eltérő 
mezőgazdasági nyersanyagból előállított 
vodka megnevezésének, kiszerelésének és 
címkézésének tartalmaznia kell a 
kereskedelmi megnevezéssel egy mezőben a 
„… lepárlásával” kifejezést, kiegészítve a 
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használt betűméret egyharmadánál nagyobb, 
de felénél kisebb betűméretet kell használni.

mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használt nyersanyagok
megnevezésével. A címkézésnek 
összhangban kell lennie a 2000/13/EK 
irányelvvel. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
egyharmadánál nagyobb, de felénél kisebb 
betűméretet kell használni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó által javasolt 40. módosítás helyébe lép, és arra két részben kerül 
sor.

Először, egyértelműen különbséget tesz a gabonából, burgonyából, cukorrépából vagy
cukornádból készült vodka, valamint az egyéb nyersanyagokból készült vodka között. Ez a 
módosítás a cukornádat is felveszi az 1. a) pontban felsorolt nyersanyagok közé, azzal az 
útmutatással, hogy ettől el kell tekinteni, ha az ellentétes a WTO-szabályokkal.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter

Módosítás: 216
II. melléklet, B. kategória, 29. pont

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

a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

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

2) lepárolják és/vagy rektifikálják 96,0 
térfogatszázalék minimális 
alkoholtartalomra úgy, hogy a felhasznált 
mezőgazdasági nyersanyagok és az erjesztés 
során képződött melléktermékek érzékszervi 
jellemzőit szelektíven csökkentik, és 
amelyben a maradvány maximális szintje 
megfelel az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.
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A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást ismételt lepárlás 
követheti és/vagy megfelelő technológiai 
segédanyagokkal történő kezelés, ideértve az 
aktív szénnel történő kezelést.

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

A maradvány maximális szintjének meg 
kell felelnie az I. mellékletben az etil-
alkoholra meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.
b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A vodka minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

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

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás: 217
II. melléklet, B. kategória, 29. a) pont, bevezető szövegrész

a) A vodka olyan mezőgazdasági eredetű a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
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etil-alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet: és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

Or. pl

Indokolás

A vodka olyan szeszes ital, amelyet hagyományosan gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból állítanak elő. A rendeleti javaslat célkitűzéseivel összefüggésben a 
vodkának ugyanazt a védelmet kell biztosítani, mint az egyéb szeszes italoknak (pl. rum és 
whisky). Ez a vodkagyártók és legfőképp a fogyasztók javát egyaránt szolgálja.

A fenti rendelkezést a Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága is elfogadta
véleményében, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is elfogadta véleményének 
végleges változatában. Ezenkívül a COPA-COGECA hivatalos nyilatkozatban szintén 
kifejezte a vodka fogalommeghatározásának korlátozására irányuló igényét. 

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Módosítás: 218
II. melléklet, B. kategória, 29. a) pont, bevezető szövegrész

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

a) A vodka olyan gabonából, burgonyából 
és/vagy cukorrépamelaszból nyert etil-
alkoholból gyártott szeszes ital, amelyet:

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Jiří Maštálka

Módosítás: 219
II. melléklet, B. kategória, 29. a) pont

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

a) A vodka olyan szeszes ital, amelyet vagy 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
rektifikálásval, vagy annak aktív szénen 
keresztüli leszűrésével állítanak elő, amit 
lehetőség szerint egyszerű lepárlás vagy egy 
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azzal egyenértékű kezelési eljárás követ, 
úgy, hogy a felhasznált nyersanyagok 
érzékszervi jellemzőit szelektíven 
csökkentik.

1) élesztővel történő erjesztést követően, 
mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek,

2) lepárolják és/vagy rektifikálják úgy, hogy 
a felhasznált mezőgazdasági nyersanyagok 
és az erjesztés során képződött 
melléktermékek érzékszervi jellemzőit 
szelektíven csökkentik, 
A különleges érzékszervi jellemzők elérése 
érdekében ezt az eljárást ismételt lepárlás 
követheti és/vagy megfelelő technológiai 
segédanyagokkal történő kezelés, ideértve 
az aktív szénnel történő kezelést.
A maradvány maximális szintjének meg kell 
felelnie az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 10 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

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

Or. en

Indokolás

Az 1576/89/EGK rendeletben megállapított, hatályos fogalommeghatározást kisebb 
változtatásokkal meg kell tartani.

Az 5. cikk továbbá lehetővé teszi minden tagállam számára, hogy szigorúbb szabályokat 
fogadjon el a saját területükön előállított szeszes italok meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére vonatkozóan. Ez a szubszidiaritás elve alapján elegendő 
lehetőséget biztosít ahhoz, hogy az egyes tagállamokban azonosított egyedi fogyasztói 
igényekhez igazodjanak.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Módosítás: 220
II. melléklet, B. kategória, 29. a) 1) pont

1) élesztővel történő erjesztést követően, 1) élesztővel történő erjesztést követően, 
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mezőgazdasági nyersanyagokból nyernek, gabonából, burgonyából és/vagy 
cukorrépamelaszból nyernek,

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Módosítás: 221
II. melléklet, B. kategória, 29. a) 2) pont

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

2) lepárolják és/vagy rektifikálják 96,0 
térfogatszázalék minimális 
alkoholtartalomra úgy, hogy a felhasznált 
mezőgazdasági nyersanyagok és az erjesztés 
során képződött melléktermékek érzékszervi 
jellemzőit szelektíven csökkentik, és 
amelyben a maradvány maximális szintje 
megfelel az I. mellékletben az etil-alkoholra 
meghatározottakkal, kivéve a 
metanolmaradványt, amely nem haladhatja 
meg a 30 g/hl-t tiszta alkoholra 
vonatkoztatva.

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Módosítás: 222
II. melléklet, B. kategória, 29. a) 2) pont, második albekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Módosítás: 223
II. melléklet, B. kategória, 29. a) 2) pont, harmadik albekezdés

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Módosítás: 224
II. melléklet, B. kategória, 29. d) pont

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Jiří Maštálka

Módosítás: 225
II. melléklet, B. kategória, 29. d) pont

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

d) A tagállamok az 5. cikkel összhangban 
szigorúbb vagy további szabályokat 
fogadhatnak el a vodka meghatározására, 
címkézésére, csomagolására és 
kiszerelésére vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet 29. a) pontjának Jiří Maštálka által javasolt módosításához fűzött 
indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan, Riitta Myller

Módosítás: 226
II. melléklet, B. kategória, 29. d) pont

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

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
gabonától, burgonyától és melasztól eltérő 
mezőgazdasági nyersanyagból előállított 
vodka megnevezésének, kiszerelésének vagy
címkézésének tartalmaznia kell a 
kereskedelmi megnevezéssel egy mezőben a 
„… lepárlásával” kifejezést, kiegészítve a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használt nyersanyag 
megnevezésével. A címkézésnek 
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összhangban kell lennie a 2000/13/EK 
irányelvvel. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
egyharmadánál nagyobb, de felénél kisebb 
betűméretet kell használni.

Or. en

Indokolás

Lásd a II. melléklet B. kategóriája 29. pontjának Tarand úr által javasolt módosításához 
fűzött indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 227
II. melléklet, B. kategória, 29. d) pont

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

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
gabonától, burgonyától és melasztól eltérő 
mezőgazdasági nyersanyagból előállított 
vodka megnevezésének, kiszerelésének vagy
címkézésének tartalmaznia kell a 
kereskedelmi megnevezéssel egy mezőben a 
„… lepárlásával” kifejezést, kiegészítve a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használt nyersanyag 
megnevezésével. A címkézésnek 
összhangban kell lennie a 2000/13/EK 
irányelvvel. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
kétharmadánál nagyobb betűméretet kell 
használni.

Or. de

Indokolás

A gabonából, burgonyából és melaszból előállított vodka hagyományos terméknek tekinthető. 
Ez a termék ezért nem tartalmazhat semmilyen hozzáadott összetevőt. Mivel a vodkában 
található etil-alkohol más mezőgazdasági termékekből is előállítható, a szóban forgó terméket 
úgy kell meghatározni, hogy a fogyasztók könnyen és pontosan megállapíthassák, milyen 
vodkát vásárolnak.
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Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Módosítás: 228
II. melléklet, B. kategória, 31. d) pont, első albekezdés

d) A Közösségben előállított likőrök 
kiszerelésében a következő összetett 
kifejezések használhatók a mezőgazdasági
eredetű etil-alkohol használata esetén a 
hagyományos gyártási módszerekre való 
utalás érdekében:

d) A Közösségben előállított likőrök 
kiszerelésében a következő összetett 
kifejezések használhatók a boreredetű etil-
alkohol használata esetén a hagyományos 
gyártási módszerekre való utalás érdekében:

Or. es

Indokolás

A „brandy” kifejezésnek továbbra is a borpárlatból nyert szeszes italokra kell korlátozódnia 
annak érdekében, hogy ne tévessze meg a fogyasztókat, illetve hogy biztosítsák a jövőbeni 
rendeletben a brandyre vonatkozóan megállapítandó fogalommeghatározás maximális 
következetességét.

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 229
II. melléklet, B. kategória, 40. a) pont

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

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

Or. en

Indokolás

A „nonico” fogalommeghatározásának magyar szövegváltozata hibás, mivel a terméket az 
egész dió, és nem csak a belének kivonatolásával és/vagy lepárlásával nyerik.

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 230
II. melléklet, B. kategória, 40. a) pont
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a) A nocino olyan likőr, amelynek ízét főleg 
egész zöld dió belének (Juglans regia L.) 
kivonatolásával és/vagy lepárlásával nyerik, 
és amelynek minimális cukortartalma 
100 g/l invertcukorban kifejezve.

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

Or. en

Indokolás

A „nonico” fogalommeghatározásának magyar szövegváltozata hibás, mivel a terméket az 
egész dió, és nem csak a belének kivonatolásával és/vagy lepárlásával nyerik.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 231
II. melléklet, B. kategória, 41. c) pont

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

c) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat
vagy Advokat előállítása során nem 
használhatók fel szárított tojástermékek.

Or. de

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy szükség legyen színezékekre, mint pl. béta-karotinra,
kizárólag a tojás sárgáját (tojásfehérje nélkül) szabad felhasználni. A hagyományos 
eljárással készült, minőségi termékek tekintetében meg kell tiltani a szárított tojástermékek 
felhasználását.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Módosítás: 232
II. melléklet, B. kategória, 41a. pont (új)

44a. „Vruchtenjenever” vagy „Jenever met 
vruchten”
a) „Vruchtenjenever” vagy „Jenever met 
vruchten” olyan likőr vagy szeszes ital, 
amely megfelel az alábbi feltételeknek:
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1) az ital vagy a „jenever” gyümölcs vagy 
növény egészével és/vagy részével való 
ízesítésével, vagy gyümölcslé és/vagy 
gyümölcs- vagy növénypárlat vagy 
gyümölcsből vagy növényből kivont sűrített 
aromaanyagok párlatának hozzáadásával 
készül;
2) tartalmazhat hozzáadott természetes 
és/vagy természetazonos aromaanyagokat;
3) édesíthető;
4) rendelkezik az adott gyümölcs jellegzetes 
érzékszervi tulajdonságaival;
5) minimális alkoholtartalma 20
térfogatszázalék.
A szóban forgó gyümölcs neve „vruchten”-
re cserélhető.

Or. nl

Indokolás

A „vruchtenjenever” fogalommeghatározását meg kell tartani (lásd az 1014/90/EGK rendelet 
mellékletét), mivel e szeszes ital jellemzői nem egyeznek meg teljes mértékben a jenever 
jellemzőivel. A vruchtenjenevert ezért nem lehet olyan terméknek tekinteni, amely nevének 
oltalmát a jenever tekintetében a III. mellékletben felsorolt földrajzi jelzések biztosítják.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 233
II. melléklet, B. kategória, 45. a) pont

a) A Topinambur olyan szeszes ital, amelyet 
kizárólag csicsóka (Helianthus tuberosus L.) 
erjesztésével nyernek.

a) A Topinambur olyan szeszes ital, amelyet 
kizárólag csicsóka (Helianthus tuberosus L.) 
erjesztésével és lepárlásával nyernek, 
amelynek alkoholtartalma nem haladhatja 
meg a 86 térfogatszázalékot.

Or. de

Indokolás

Mivel szeszes italról van szó, ezért a lepárlásnál nem lehet túllépni a 86 térfogatszázalékos 
alkoholtartalmat.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 234
II. melléklet, C. kategória, cím

C. kategória: egyéb szeszes italok Egyéb szeszes italok

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 46a. és 46b. kategória címéből a C. kategóriára való utalás törlésének a 
következménye, ami viszont a 3. cikkben foglalt három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 235
II. melléklet, C. kategória, 2. pont

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

45a. A Rum-Verschnitt Németországban 
gyártott, rum és alkohol keverésével nyert 
szeszes ital, amely keverés eredményeként a 
végtermék alkoholtartalmának legalább 5 %-
ának rumból kell származnia. A Rum-
Verschnitt termék címkézése és kiszerelése 
tekintetében a meghatározásban, 
kiszerelésben és a címkézés során a 
Verschnitt szót ugyanolyan típusú, méretű és 
színű betűvel kell feltüntetni, mint a Rum
szót, valamint azzal azonos sorban, üvegek 
esetén az elülső címkén. Amennyiben e 
terméket a német piacon kívül értékesítik, a 
termék alkohol-összetételét fel kell tüntetni a 
címkén.

Or. de

(Text on column from Annex II, Category C, paragraph 2)

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.
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Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 236
II. melléklet, C. kategória, 3. pont

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

45b. A Slivovice a Cseh Köztársaságban 
gyártott olyan termék, amelyet úgy nyernek, 
hogy a végső lepárlást megelőzően a 
szilvapárlathoz egy maximum 
30 térfogatszázaléknyi mezőgazdasági etil-
alkoholt adnak. Ezt a terméket „szeszes 
ital”-ként kell meghatározni és az elülső 
címként ugyanabban a mezőben használható 
a Slivovice név is. Amennyiben a cseh 
Slivovice-t a Közösségben forgalmazzák, a 
termék alkohol-összetételét fel kell tüntetni a 
címkén. E rendelkezés nem érinti a Slivovice
név használatát a 9. kategória szerinti 
gyümölcspárlatokra.

Or. en

(Text on column from Annex II, Category C, paragraph 3)

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 237
II. melléklet, C. kategória, 1. pont

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

Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek az 1. cikk meghatározásának, 
azonban nem sorolhatók az 1–45. 
kategóriába, „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezéssel kell meghatározni, kiszerelni 
és címkézni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikkben szereplő három kategória törléséből következik.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 238
III. melléklet, 1. pont, táblázat

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 Malaga Ron de Malaga

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

Or. fr

Indokolás

Mivel a II. melléklet 1. pontja tartalmazza a fogalommeghatározását, ezért a „hagyományos” 
kifejezést a továbbiakban nem szükséges feltüntetni a földrajzi jelzésben.

Rendelkezni kell az új földrajzi jelzésekről annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a 
Franciaország tengerentúli megyéiben gyártott rum különbözőségét és sajátos jellegét.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Módosítás: 239
III. melléklet, 1. pont, táblázat

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

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

Indokolás

Mivel a II. melléklet 1. pontja tartalmazza a fogalommeghatározását, ezért a „hagyományos” 
kifejezést a továbbiakban nem szükséges feltüntetni a földrajzi jelzésben.

Rendelkezni kell az új földrajzi jelzésekről annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a 
Franciaország tengerentúli megyéiben gyártott rum különbözőségét és sajátos jellegét.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter, Jill Evans

Módosítás: 240
III. melléklet, 2. pont, táblázat, 1a bejegyzés (új)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy ugyanolyan jogi védelmet biztosítson a skót gael megnevezésnek, 
mint ahogy azt annak angol és ír megfelelőjének már megadták. Jóllehet a Scotch whisky 
gyártóit nem lehet a gael nyelvű címkézésre kötelezni, amennyiben ők ezt nem kívánják 
megtenni.
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Módosítás, előterjesztette: John Bowis

Módosítás: 241
III. melléklet, 2. pont, táblázat

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

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

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

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

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

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

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(a bejegyzés helye megváltozott)

Indokolás

A jelenlegi rendelkezéseknek továbbra is engedélyezniük kell, hogy a földrajzi árujelzőket 
további kifejezések kísérjék, figyelemmel a szóban forgó ország hatósága általi szabályozásra 
is. Jóllehet a „maláta” és a „gabona” szavakat általánosan használják a Scotch Whisky
esetében, nem csak ezeket a kiegészítő kifejezéseket engedélyezik.  Fontos minden olyan
félreérthető megfogalmazás megszűntetése annak érdekében, hogy a Scotch Whisky 
tekintetében engedélyezett kiegészítő kifejezéseket az Egyesült Királyság illetékes hatósága 
határozhassa meg.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 242
III. melléklet, 5. pont, táblázat, 3–5. bejegyzés

A Bizottság által javasolt szöveg

Brandy Αττικής / Brandy of Attica
Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the 
Peloponnese
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Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

A Parlament módosításai

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

Görögország

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy of 
Central Greece

Görögország

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 243
III. melléklet, 6. pont, táblázat, 34a. bejegyzés (új)

Tsikoudia                            Görögország

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 244
III. melléklet, 6. pont, táblázat, 35a. bejegyzés (új)

Tsipouro                             Görögország

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 245
III. melléklet, 10. pont, táblázat, 9a. bejegyzés (új)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Indokolás

A Zillertaler Scheuerlbirnenbrand közönséges körtéből készült, jellegzetes helyi minőségi 
gyümölcspárlat. Ezt a regionális szeszes italt ezért földrajzi jelzésként kell megjelölni.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 246
III. melléklet, 10. pont, táblázat, 9b. bejegyzés (új)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Indokolás

Az Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand közönséges körtéből készült, jellegzetes helyi minőségi 
gyümölcspárlat. Ezt a regionális szeszes italt ezért földrajzi jelzésként kell megjelölni.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 247
III. melléklet, 10. pont, táblázat, 9c. bejegyzés (új)

Pregler

Or. de

Indokolás

A Pregler almából és körtéből készült, jellegzetes helyi minőségi gyümölcspárlat Kelet-
Tirolból. Ezt a regionális szeszes italt ezért földrajzi jelzésként kell megjelölni.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 248
III. melléklet, 23. pont, táblázat, 7a–7e. bejegyzés (új)

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      ...
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Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 249
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 26. bejegyzés

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Ausztria Jagertee/Jagatee                          Ausztria

Jägertee                                     Ausztria,
Németország

Or. de

Indokolás

A Jägertee, Jagertee és Jagatee kifejezéseket az osztrák csatlakozási okmányban tévedésből 
kizárólagosan az osztrák termékekre tartották fenn, holott azoknak Németországban is 
hasonló hagyománya van. A módosítás a Bizottság ígéretének megfelelően a jelenleg 
használatos német és osztrák nyelvi változatokat tükrözi.

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Módosítás: 250
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 31a–31d. bejegyzés (új)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Görögország

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos         ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 251
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 31a–d. bejegyzés (új)

Liquore di limoni di Sorrento                  Olaszország

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d'Aosta           ...
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Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 252
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 31a–d. bejegyzés (új)

Liquore di limoni di Sorrento                  Olaszország

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepì del Piemonte                                       ...

Genepì della Val d'Aosta                                ...

Módosítás, előterjesztette: Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Módosítás: 253
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 31a. bejegyzés (új)

Nocino di Modena Olaszország

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 254
III. melléklet, 31. pont, táblázat, 31a. bejegyzés (új)

Nocino di Modena  Olaszország

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 255
III. melléklet, C. kategória, táblázat, 4a. bejegyzés (új)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Indokolás

A Wildschönauer Krautinger Wildschönau környékén termesztett tarlórépából készül. E 
jellegzetes helyi minőségi gyümölcspárlat lepárlására és előállítására is ezen a területen 
kerül sor. Ezt a regionális szeszes italt ezért földrajzi jelzésként kell megjelölni.
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Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 256
III. melléklet, C. kategória, táblázat, 4b. bejegyzés (új)

Krautinger

Or. de

Indokolás

A Krautinger tarlórépából készült, jellegzetes helyi minőségi gyümölcspárlat. Ezt a regionális 
szeszes italt ezért földrajzi jelzésként kell megjelölni.


