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Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 102

Odrzuca wniosek Komisji.

Or. sv

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe wywodzą się z określonych regionów, gdzie przestrzega się tradycyjnych 
metod produkcji, natomiast w regionach, w których rozpowszechniły się one w późniejszym 
okresie, wytwarzane są w odmienny sposób. Wyroby te nie są z reguły dopuszczane do obrotu 
w UE. Z drugiej strony, wprowadzenie do obrotu jako „wódki” wyrobu wytworzonego jako 
rum lub grappa wynika z założenia, że w przypadku wódki nie można mówić o tradycjach lub 
miejscu pochodzenia. Lepiej byłoby maksymalnie ograniczyć zakres unijnych przepisów 
dotyczących wszystkich napojów spirytusowych i zamiast rozbudowanych przepisów 
wprowadzić wymóg, by na etykiecie oznaczono wszystkie użyte surowce i procesy. 
Umożliwiłoby to również zniesienie ograniczeń na przywóz np. whisky z Indii.

Projekt rezolucji legislacyjnej
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Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 103
Ustęp 1a (nowy)

1a. wzywa Komisję do przedłożenia nowego wniosku, w którym wszystkie odmiany 
napojów spirytusowych zostaną potraktowane jednakowo;

Or. sv

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe wywodzą się z określonych regionów, gdzie przestrzega się tradycyjnych 
metod produkcji, natomiast w regionach, w których rozpowszechniły się one w późniejszym 
okresie, wytwarzane są w odmienny sposób. Wyroby te nie są z reguły dopuszczane do obrotu 
w UE. Z drugiej strony, wprowadzenie do obrotu jako „wódki” wyrobu wytworzonego jako 
rum lub grappa wynika z założenia, że w przypadku wódki nie można mówić o tradycjach lub 
miejscu pochodzenia. Lepiej byłoby maksymalnie ograniczyć zakres unijnych przepisów 
dotyczących wszystkich napojów spirytusowych i zamiast rozbudowanych przepisów 
wprowadzić wymóg, by na etykiecie oznaczono wszystkie użyte surowce i procesy. 
Umożliwiłoby to również zniesienie ograniczeń na przywóz np. whisky z Indii.

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 104
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w 
szczególności jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności jego 
art. 37 i 95,

Or. it

Uzasadnienie

Podkreślenie szczególnego znaczenia rolnictwa dla tego rozporządzenia.
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 105
Odniesienie 1

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w 
szczególności jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności jego 
art. 37 i 95,

Or. pl

Uzasadnienie

Proponowane uzupełnienie podstawy prawnej jest konsekwencją celów rozporządzenia. 
Sektor napojów spirytusowych jest nierozerwalnie związany z rolnictwem, o czym świadczy 
m.in. pkt 5 preambuły projektu.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 106
Punkt 1 preambuły

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne 
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów 
spirytusowych1 oraz rozporządzenie Komisji 
(EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 
1990 r. ustanawiające szczegółowe przepisy 
wykonawcze dla definicji, opisu i 
prezentacji napojów spirytusowych okazały 
się skuteczne w zakresie regulacji sektora 
napojów spirytusowych. Jednakże w świetle 
zdobytych ostatnio doświadczeń, zachodzi 
konieczność wyjaśnienia zasad mających 
zastosowanie do definicji, opisu, prezentacji 
i ochrony niektórych napojów 
spirytusowych. Należy zatem uchylić i 
zastąpić nowym rozporządzeniem 
rozporządzenie (EWG) nr 1576/89.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 
z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne 
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów 
spirytusowych1 oraz rozporządzenie Komisji 
(EWG) nr 1014/90 z dnia 24 kwietnia 
1990 r. ustanawiające szczegółowe przepisy 
wykonawcze dla definicji, opisu i 
prezentacji napojów spirytusowych2okazały 
się skuteczne w zakresie regulacji sektora 
napojów spirytusowych. Jednakże w świetle 
zdobytych ostatnio doświadczeń, zachodzi 
konieczność wyjaśnienia zasad mających 
zastosowanie do definicji, opisu, prezentacji, 
etykietowania i ochrony niektórych napojów 
spirytusowych. Należy zatem uchylić i 
zastąpić nowym rozporządzeniem
rozporządzenie (EWG) nr 1576/89.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka gwarantuje, że zakres niniejszych regulacji obejmie także kwestię etykietowania.
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Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 107
Punkt 2 preambuły

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że innowacje techniczne powinny być wprawdzie w odpowiednich 
przypadkach uwzględniane poprzez zmianę definicji zawartych w załączniku II, jednak zmiany 
te nie powinny szkodzić tradycyjnym metodom produkcji. Powyższa poprawka zapewnia 
właściwe zrównoważenie obu tych celów. 

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 108
Punkt 3 preambuły

(3) W celu uzyskania lepszego 
systematycznego podejścia do 
prawodawstwa regulującego kwestie 

skreślony
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napojów spirytusowych, wskazane jest 
sklasyfikowanie tych napojów w trzech 
kategoriach, zgodnie z wyraźnie 
określonymi kryteriami wytwarzania i 
etykietowania.

Or. it

Uzasadnienie

Zasadą rozporządzenia jest zachowanie wysokiego poziomu jakości wszystkich napojów 
spirytusowych. W zaproponowanej klasyfikacji do kategorii 1 przyporządkowana jest 
„najczystsza forma wyrobu”. Taka klasyfikacja sugeruje gorszą jakość pozostałych dwóch 
kategorii i dlatego należy ją odrzucić.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Poprawka 109
Punkt 3a preambuły (nowy)

(3a) Nałogowe spożywanie alkoholu może 
prowadzić do zaburzeń psychicznych i 
fizjologicznych (wątroba, układ krążenia) 
oraz może prowadzić do uszkodzenia płodu. 
Nadmierne spożywanie alkoholu wiąże się z 
zakłóceniami społecznymi, przemocą i 
śmiertelnymi wypadkami drogowymi. 
Alkoholizm jest jednym z najbardziej 
kosztownych nałogów na świecie. W 
większości państw UE spożycie alkoholu 
wzrasta. Niepokój budzi rosnący poziom 
spożycia alkoholu przez ludzi młodych.
Państwa członkowskie mogą obecnie 
wprowadzać obowiązek zamieszczania 
ostrzeżeń zdrowotnych na napojach 
alkoholowych. Należy je zachęcać do 
korzystania z tego prawa, w szczególności w 
celu ostrzegania przed zagrożeniami 
związanymi ze spożywaniem alkoholu w 
okresie ciąży. Komisja powinna rozważyć, 
czy nie należałoby dokonać harmonizacji w 
dziedzinie ostrzeżeń zdrowotnych.

Or. en
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Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 110
Punkt 5 preambuły

(5) W szczególności, aby spełnić 
oczekiwania konsumentów i zachować 
zgodność z tradycyjnymi praktykami, 
alkohol etylowy stosowany do wytwarzania 
napojów spirytusowych powinien być 
wyłącznie pochodzenia rolniczego. Zapewni 
to również rynek zbytu dla podstawowych 
produktów rolnych.

(5) W szczególności należy podkreślić, że, 
aby spełnić oczekiwania konsumentów i 
zachować zgodność z tradycyjnymi 
praktykami, alkohol etylowy stosowany do 
wytwarzania napojów spirytusowych 
powinien być w dalszym ciągu wyłącznie 
pochodzenia rolniczego. Zapewni to również 
rynek zbytu dla podstawowych produktów 
rolnych.

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że zgodnie obecnie obowiązującym rozporządzeniem wykorzystywać można 
wyłącznie alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 111
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Definicja napojów spirytusowych nie powinna odnosić się jedynie do niniejszego 
rozporządzenia, lecz powinna obowiązywać ogólnie dla wszystkich środków spożywczych. 
Poza tym ustalenie maksymalnej zawartości alkoholu na poziomie 80% doprowadziłoby do 
wykluczenia wielu różnorodnych, typowych produktów lokalnego rzemiosła, niezwykle 
rozpowszechnionych w całych Włoszech.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Poprawka 112
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)
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c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i maksymalnie 80% obj.,

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i maksymalnie 80% obj.,
z zastrzeżeniem odstępstw od tych wartości 
przewidzianych w załącznikach do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Załączniki przewidują wyjątki od tych wartości, np. w przypadku likieru jajecznego oraz 
advocaata (załącznik II, pkt 41).

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 113
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 20% obj. i maksymalnie 80% obj.,

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 114
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

c) o zawartości alkoholu wynoszącej 
minimum 15% obj. i maksymalnie 80% obj. 
(z zastrzeżeniem odstępstw od tych wartości 
przewidzianych w załącznikach do 
niniejszego rozporządzenia),

Or. pl

Uzasadnienie

W załącznikach określa się odstępstwa od tych wartości, jak np. w odniesieniu do „Likieru 
jajecznego lub advocaata / avocata /Advokata” (załącznik II pkt 41).



PE 378.844v01-00 8/87 AM\633686PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 115
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka precyzuje, że limit dotyczący 80% zawartości alkoholu dotyczy napojów 
spirytusowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i nie stanowi górnego limitu destylacji 
(w przypadku wielu napojów wymienionych w załączniku II poziom destylacji przekracza 
80%).

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 116
Artykuł 1 ustęp 1 litera d) podpunkt i) tiret drugie

- w drodze maceracji substancji roślinnych, 
i/lub

- w drodze maceracji i/lub podobnych 
procesów przetwarzania materiałów 
roślinnych na alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego i/lub destylaty pochodzenia 
rolniczego i/lub napoje spirytusowe w 
rozumieniu niniejszego rozporządzenia, 
i/lub

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi doprecyzowanie zapisów poprzez określenie płynnego składnika 
wykorzystywanego w procesie maceracji.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 117
Artykuł 1 ustęp 1 litera d) podpunkt ii) tiret czwarte

- napojami. skreślone
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie definicji.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 118
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

1a. Minimalna zawartość alkoholu 
przewidziana w lit. c) obowiązuje bez 
uszczerbku dla definicji produktu w 
kategorii 41 załącznika II. 

Or. en

Uzasadnienie

Końcowy ustęp przewiduje wyłączenie dotyczące Advocaata (kategoria 41, załącznik II), w 
którym zawartość alkoholu wynosi 14%.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 119
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

1a. Nie naruszając szczegółowych 
przepisów ustanowionych dla każdego z 
wyrobów wyszczególnionych w art. 1, 
„wódki”:
a) można dopełniać zgodnie z ich 
definicjami technicznymi i wymogami 
zawartymi w załączniku I oraz 
szczegółowymi przepisami ustawowymi 
państw członkowskich;
b) można słodzić, aby odpowiadały 
określonym charakterystykom produktu 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I. 
Jednakże substancje słodzące w rozumieniu 
dyrektywy 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 mogą być 
wykorzystywane do produkcji wyłącznie 
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takich napojów spirytusowych, które nie 
odpowiadają żadnym definicjom 
technicznym zawartym w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia;
c) można aromatyzować zgodnie z 
definicjami technicznymi i wymogami 
określonymi w załączniku I;
d) mogą zawierać dodatek alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego lub 
dodatek destylatu (pochodzenia 
rolniczego);
e) można zabarwiać zgodnie z definicjami 
technicznymi i wymogami określonymi w 
załączniku I;
2. Uznaje się, że praktyki wymienione w ust. 
1 mogą być stosowane w przypadku 
wszystkich napojów spirytusowych, bez 
uszczerbku dla przepisów ustanowionych w 
załączniku II.
3. Praktyki wyszczególnione w ust. 1 
uwzględniają istniejące tradycyjne metody 
wytwarzania wódek.
1 Dz.U. L 237 z 10.9.1994., str. 3. Dyrektywa ostatnio 
zmieniona dyrektywą 2006/52/WE (Dz.U. L 204 z 
26.7.2006, str. 10). 

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu zebranie w jednym ogólnym artykule wszystkich procesów, 
którym można poddawać wódki. 
Przepisy będą niespójne, jeżeli wykaz procesów produkcyjnych będzie stosowany tylko wobec 
niektórych wódek (z nr 1-13 art. 1.2 sprawozdania), a w przypadku pozostałych (od nr 14) 
będzie obowiązywać inny wykaz. Podział definicji nie przyniósłby żadnych korzyści 
producentom wódek ani konsumentom.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 120
Artykuł 1 ustęp 1a (nowy)

1a. Nie naruszając szczegółowych 
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przepisów ustanowionych dla każdego z 
wyrobów wyszczególnionych w art. 1, 
„wódki”:
a) można dopełniać zgodnie z ich 
definicjami technicznymi i wymogami 
zawartymi w załączniku I oraz 
szczegółowymi przepisami ustawowymi 
państw członkowskich;
b) można słodzić, aby odpowiadały 
określonym charakterystykom produktu 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I.
Jednakże substancje słodzące w rozumieniu 
dyrektywy 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 mogą być 
wykorzystywane do produkcji wyłącznie 
takich napojów spirytusowych, które nie 
odpowiadają żadnym definicjom 
technicznym zawartym w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia;
c) można aromatyzować zgodnie z 
definicjami technicznymi i wymogami 
określonymi w załączniku I;
d) mogą zawierać dodatek alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego lub 
dodatek destylatu (pochodzenia 
rolniczego);
e) można zabarwiać zgodnie z definicjami 
technicznymi i wymogami określonymi w 
załączniku I;
2. Uznaje się, że praktyki wymienione w ust. 
1 mogą być stosowane w przypadku 
wszystkich napojów spirytusowych, bez 
uszczerbku dla przepisów ustanowionych w 
załączniku II.
3. Praktyki wyszczególnione w ust. 1 
uwzględniają istniejące tradycyjne metody 
wytwarzania wódek.

Or. en

Uzasadnienie

Podział na trzy kategorie przewidziany we wniosku jest niepotrzebny i niewłaściwy pod 
względem technicznym. Prawidłowa może być jedynie klasyfikacja wódek oparta na modelu 
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przyjętym w rozporządzeniach 1567/89 i 1014/90, tzn. ustanawiająca definicje w oparciu o 
nazwy handlowe.

Poprawkę złożyła Renate Sommer

Poprawka 121
Artykuł 2 ustęp 3a (nowy)

Produkty zawierające alkohol etylowy i 
denaturat, niezależnie do stężenia alkoholu 
etylowego, zaliczane są w klasyfikacji celnej 
UE do kategorii „alkohol etylowy i 
pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej 
mocy, skażone” i nie mogą być stosowane 
do wytwarzania napojów spirytusowych.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wystarczy tylko zastrzec, że można stosować jedynie alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego. Aby zapobiec przedmiotowym praktykom, konieczne jest ustanowienie zakazu.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 122
Artykuł 3

Napoje spirytusowe można sklasyfikować w 
następujący sposób:

skreślony

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

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowany podział nie oddaje istotnych różnic między poszczególnymi kategoriami.
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Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 123
Artykuł 3

Napoje spirytusowe można sklasyfikować w 
następujący sposób:

Należy skreślić także następujące tytuły w 
załączniku II:

a) „wódki”: wyroby wymienione w 
załączniku II w ramach kategorii A;

Kategoria A: wódki

b) „specyficzne napoje spirytusowe”: 
wyroby wymienione w załączniku II w 
ramach kategorii B;

Kategoria B: specyficzne napoje 
spirytusowe

c) „pozostałe napoje spirytusowe”: wyroby 
wymienione w załączniku II w ramach 
kategorii C.

Kategoria C: pozostałe napoje spirytusowe

Or. it

Uzasadnienie

Przyjęta klasyfikacja jest nielogiczna i nieprzejrzysta oraz błędnie przyporządkowuje niektóre 
produkty do określonych grup, przekazując konsumentom mylne informacje na temat jakości 
produktów, ponieważ stanowi odstępstwo od obecnie obowiązującej praktyki. Poza tym 
klasyfikacja błędnie sugeruje, że przyjęta hierarchia została oparta na kryterium jakości.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 124
Artykuł 4

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

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

a) można wytwarzać wyłącznie w drodze 
fermentacji alkoholowej i destylacji 
surowców, zgodnie z definicjami 
zamieszczonymi w załączniku II;
b) nie mogą zawierać alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego ani 
destylatu(pochodzenia rolniczego);
c) nie mogą zawierać środków 
aromatyzujących innych niż środki i 
preparaty aromatyzujące określone w art. 1 
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ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. 
c)dyrektywy 88/388/EWG;
d) można słodzić wyłącznie w celu 
dopełnienia ostatecznego smaku wyrobu, 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz z 
uwzględnieniem przepisów ustawowych
poszczególnych państw członkowskich.

a) mogą być dopełniane zgodnie z 
definicjami technicznymi i wymogami 
zawartymi w załączniku I szczegółowymi 
przepisami ustawowymi państw 
członkowskich.

2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii B, „specyficzne napoje 
spirytusowe” mogą:
a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu;
b) mogą zawierać dodatek alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego lub 
dodatek destylatu (pochodzenia rolniczego);

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

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

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

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

d) mogą być słodzone w celu nadania 
danemu wyrobowi jego cech 
charakterystycznych, oraz zgodnie z 
definicjami technicznymi i wymogami 
zawartymi w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia. Jednakże, substancje 
słodzące określone w dyrektywie 94/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do 
wytwarzania napojów spirytusowych 
nieodpowiadających żadnej definicji 
technicznej zawartej w załączniku II do 
niniejszego rozporządzenia.

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych 
w załączniku II w ramach kategorii C, 
„pozostałe napoje spirytusowe” mogą:
a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu 
i/lub środków spożywczych przeznaczonych 
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do spożycia przez ludzi;
b) zawierać dodatek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub 
destylat(pochodzenia rolniczego);
c) zawierać środki i preparaty 
aromatyzujące określone w 
dyrektywie88/388/EWG;

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

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

da) można zabarwiać zgodnie z definicjami 
technicznymi i wymogami określonymi w 
załączniku I;
3a. Uznaje się, że praktyki wymienione w 
ust. 1 mogą być stosowane w przypadku 
wszystkich napojów spirytusowych, bez 
uszczerbku dla przepisów ustanowionych w 
załączniku II.
3b. Praktyki wyszczególnione w ust. 1 
uwzględniają istniejące tradycyjne metody 
wytwarzania napojów spirytusowych.

Or. en

Uzasadnienie

Podział na trzy kategorie przewidziany we wniosku jest niepotrzebny i niewłaściwy pod 
względem technicznym. Prawidłowa może być jedynie klasyfikacja wódek oparta na modelu 
przyjętym w rozporządzeniach 1567/89 i 1014/90, tzn. ustanawiająca definicje w oparciu o 
nazwy handlowe.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 125
Artykuł 4 ustęp 1, część wprowadzająca

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

1. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii 1-12, „wódki”:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 126
Artykuł 4 ustęp 1, część wprowadzająca

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

1. Nie naruszając szczególnych przepisów 
zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby wyszczególnione w załączniku II w
pkt. 1-12:

Or. it

Uzasadnienie

Zniesienie podziału na trzy kategorie powinno zostać uzupełnione poprzez zamieszczenie 
opisu ogólnych właściwości niektórych rodzajów produktów. W kategorii „wódki” (pkt. 1-14) 
należy utrzymać ogólną możliwość używania naturalnych substancji aromatyzujących, z tym 
że niektóre definicje będą przewidywać zakaz ich stosowania.

Poprawkę złożyli Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Poprawka 127
Artykuł 4 ustęp 1, część wprowadzająca i litera a)

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

1. Nie naruszając szczególnych przepisów
zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby wyszczególnione w załączniku II w
pkt. 1-12:

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Zniesienie podziału na trzy kategorie powinno zostać uzupełnione poprzez zamieszczenie 
opisu ogólnych właściwości niektórych rodzajów produktów. W kategorii „wódki” (pkt. 1-14) 
należy utrzymać ogólną możliwość używania naturalnych substancji aromatyzujących, z tym 
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że niektóre definicje będą przewidywać zakaz ich stosowania.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 128
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności logicznej i zgodności z innymi wersjami 
językowymi (w wersji angielskiej ustęp brzmi: "not contain added ethyl alcohol").

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 129
Artykuł 4 ustęp 1 litera b)

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

b) nie mogą zawierać alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego ani destylatu
(pochodzenia rolniczego) oprócz tych, które 
zostały uzyskane z surowca przewidzianego 
w danej definicji;

Or. es

Uzasadnienie

Definicja brandy zawarta w załączniku II pkt. 5 lit. a) ppkt. 1 zezwala na mieszanie tego 
napoju z destylatem winnym.

Poprawkę złożyła Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 130
Artykuł 4 ustęp 1 litera c)

c) nie mogą zawierać środków 
aromatyzujących innych niż środki i 

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

preparaty aromatyzujące określone w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG, przy czym muszą 
być one przewidziane w ich definicji i 
uzyskane metodami naturalnymi, w ramach 
tradycyjnej praktyki destylacji 
obowiązującej w niektórych regionach;

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 131
Artykuł 4 ustęp 1 litera d)

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

d) można słodzić wyłącznie w celu 
dopełnienia ostatecznego smaku wyrobu, 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz z 
uwzględnieniem przepisów ustawowych
poszczególnych państw członkowskich.
Dopełnianie jest dopuszczalne zgodnie z 
definicją zawartą w nowym art. 1a w 
załączniku I.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja, określająca dopuszczalne elementy ulepszania produktu na ostatecznym 
etapie wytwarzania, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony tradycyjnych metod produkcji, co 
dotyczy w szczególności takich napojów spirytusowych jak whisky, rum i koniak.

Poprawkę złożyli Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Poprawka 132
Artykuł 4 ustęp 2

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

2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby wyszczególnione w załączniku II w 
pkt. 13-45b mogą:

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

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

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

pochodzenia rolniczego lub destylat 
(pochodzenia rolniczego);

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Zniesienie podziału na trzy kategorie powinno zostać uzupełnione zamieszczeniem opisu 
ogólnych właściwości niektórych rodzajów produktów. W kategorii „wódki” (pkt. 1-14) 
należy utrzymać ogólną możliwość używania naturalnych substancji aromatyzujących, z tym 
że niektóre definicje będą przewidywać zakaz ich stosowania.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 133
Artykuł 4 ustęp 2, część wprowadzająca 

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

2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii 13-45 „specyficzne napoje 
spirytusowe” mogą:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 134
Artykuł 4 ustęp 2, część wprowadzająca 

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

zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby wyszczególnione w załączniku II w
pkt. 13-45b mogą:

Or. it

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do ust. 1.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 135
Artykuł 4 ustęp 2 litera d)

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

d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych,
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku Ido 
niniejszego rozporządzenia. Dopełnianie 
jest dopuszczalne, zgodnie definicją 
zawartą w nowym art. 1a w załączniku I.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja, określająca dopuszczalne elementy ulepszania produktu na ostatecznym 
etapie wytwarzania, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony tradycyjnych metod produkcji, co 
dotyczy w szczególności wódek wytwarzanych poprzez macerację i destylację, których nazwa 
określa wykorzystane owoce.

Poprawkę złożyli Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Poprawka 136
Artykuł 4 ustęp 3

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych
w załączniku II w ramach kategorii C, 
„pozostałe napoje spirytusowe” mogą:

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby niewyszczególnione w załączniku II 
w pkt 1-45b mogą:

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

a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do Traktatu 
i/lub środków spożywczych przeznaczonych 
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do spożycia przez ludzi; do spożycia przez ludzi;
b) zawierać dodatek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub destylat 
(pochodzenia rolniczego);

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

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Zniesienie podziału na trzy kategorie powinno zostać uzupełnione poprzez zamieszczenie 
opisu ogólnych właściwości niektórych rodzajów produktów. W kategorii „wódki” (pkt. 1-14) 
należy utrzymać ogólną możliwość używania naturalnych substancji aromatyzujących, z tym, 
że niektóre definicje będą przewidywać zakaz ich stosowania.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 137
Artykuł 4 ustęp 3, część wprowadzająca 

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych 
w załączniku II w ramach kategorii C, 
„pozostałe napoje spirytusowe” mogą:

3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych 
w załączniku II w ramach kategorii 45a i 
45b, „pozostałe napoje spirytusowe” mogą:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 138
Artykuł 4 ustęp 3, część wprowadzająca 
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3. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla wyrobów wymienionych
w załączniku II w ramach kategorii C, 
„pozostałe napoje spirytusowe” mogą:

3. Nie naruszając szczególnych przepisów
zawartych w poszczególnych definicjach, 
wyroby niewyszczególnione w załączniku II 
w pkt. 1-45b mogą:

Or. it

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki dotyczącej art. 4 ust. 1.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 139
Artykuł 4 ustęp 3 litera d)

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

d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych, 
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia. Dopełnianie 
jest dopuszczalne zgodnie definicją zawartą 
w nowym art. 1a w załączniku I.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja, określająca dopuszczalne elementy ulepszania produktu na ostatecznym 
etapie wytwarzania, ma również zasadnicze znaczenie dla ochrony tradycyjnych metod 
produkcji „pozostałych napojów spirytusowych”.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 140
Artykuł 5

Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
przepisy surowsze lub przepisy będące 
uzupełnieniem tych ustanowionych w 
załączniku II w odniesieniu do wytwarzania, 
opisu, etykietowania, pakowania i 
prezentacji napojów spirytusowych 
wytwarzanych na ich terytoriach, w zakresie 
zapewniającym zgodność z prawem 

Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
przepisy surowsze lub przepisy będące 
uzupełnieniem tych ustanowionych w 
załączniku II w odniesieniu do wytwarzania, 
opisu, etykietowania, pakowania i 
prezentacji napojów spirytusowych 
wyszczególnionych w załączniku III i 
wytwarzanych na ich terytoriach, w zakresie 
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wspólnotowym. zapewniającym zgodność z prawem 
wspólnotowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość przyjmowania specjalnych środków na rzecz 
poprawy jakości napojów spirytusowych. Środki te muszą być jednak regulowane przepisami
i mieć zastosowanie do oznaczeń geograficznych określonych w załączniku III. Przedmiotowe 
wyroby muszą się wyraźnie wyróżniać, bowiem w przeciwnym wypadku korzyści ze 
wspólnotowych regulacji staną pod znakiem zapytania.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 141
Artykuł 5

Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
przepisy surowsze lub przepisy będące 
uzupełnieniem tych ustanowionych w 
załączniku II w odniesieniu do 
wytwarzania, opisu, etykietowania, 
pakowania i prezentacji napojów 
spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach, w zakresie zapewniającym 
zgodność z prawem wspólnotowym.

Państwa członkowskie mogą ustanawiać 
przepisy surowsze lub przepisy będące 
uzupełnieniem tych ustanowionych w 
załączniku III w odniesieniu do 
wytwarzania, opisu, etykietowania, 
pakowania i prezentacji napojów 
spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach, w zakresie zapewniającym 
zgodność z prawem wspólnotowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Działanie takie ma na celu możliwość dokonywania zmian wyłącznie definicji oznaczeń 
geograficznych (GI) a nie poszczególnych definicji napojów spirytusowych. Przyczyni się to 
do większej przejrzystości i pewności, co do zapisów rozporządzenia na poziomie UE.

Poprawkę złożyły Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Poprawka 142
Artykuł 5a (nowy)

Artykuł 5a
Ostrzeżenia zdrowotne

1. Państwa członkowskie mogą zobowiązać 
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producentów i importerów napojów 
alkoholowych do zamieszczania na 
etykietach ostrzeżeń zdrowotnych. Etykiety 
zamieszczone na przedniej stronie 
opakowania mogą zawierać ostrzeżenia, że 
alkohol może być przyczyną poważnych 
problemów ze zdrowiem fizycznym i
psychicznym, ma właściwości 
uzależniające, a spożywanie go w okresie 
ciąży może być szkodliwe dla płodu.
2. Zasady zamieszczania ostrzeżeń 
zdrowotnych na napojach alkoholowych
mogą wymagać harmonizacji na szczeblu 
europejskim, podobnie jak miało to miejsce 
w przypadku ostrzeżeń zdrowotnych 
dotyczących tytoniu. W terminie do dnia 1 
stycznia 2010 r. Komisja opublikuje 
wniosek legislacyjny dotyczący 
wprowadzenia ostrzeżeń zdrowotnych na 
napojach alkoholowych lub też komunikat 
wyjaśniający, dlaczego w przeciwieństwie 
do ostrzeżeń zdrowotnych dotyczących 
tytoniu nie zachodzi potrzeba harmonizacji 
zasad zamieszczania ostrzeżeń zdrowotnych 
dotyczących alkoholu.

Or. en

Uzasadnienie

Na napojach alkoholowych, podobnie jak na paczkach papierosów powinny być zamieszczane 
ostrzeżenia zdrowotne. Podczas gdy umiarkowane spożywanie alkoholu (w tygodniu 
przeciętnie 14 standardowych jednostek w przypadku kobiet i 21 jednostek w przypadku 
mężczyzn) może nie wywołać prawie żadnych problemów zdrowotnych, powszechnie 
podzielany jest pogląd, poparty zgromadzonym doświadczeniem, że nadmierne spożycie jest 
niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, a picie alkoholu podczas ciąży może prowadzić do 
uszkodzenia płodu.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 143
Artykuł 7 ustęp 1

1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
kategoriach A i B załącznika II powinny być 

1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
kategoriach 1-45 załącznika II powinny być 
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opatrzone nazwą handlową w nich 
określoną.

opatrzone nazwą handlową w nich 
określoną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 144
Artykuł 7 ustęp 2

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

2. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
kategoriach 45a i 45b załącznika II powinny 
być opatrzone nazwą handlową w 
brzmieniu„napój spirytusowy”. Tej nazwy 
handlowej nie można uzupełniać ani 
zmieniać.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 145
Artykuł 7 ustęp 2

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

2. Napoje spirytusowe, które nie 
odpowiadają specyfikacjom produktów 
zdefiniowanych w kategoriach A i B, nie 
mogą nosić wyszczególnionych tam nazw. 
Muszą one posiadać nazwę „napój 
spirytusowy“. Bez uszczerbku dla 
postanowień art. 5, nie można zmieniać tej 
nazwy handlowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ odrzuca się zaproponowaną klasyfikację, trzeba również odrzucić przepisy 
dotyczące nazwy handlowej. W tym przypadku należy utrzymać status quo. Poprawka w ust. 2 
służy jedynie przejrzystości tekstu.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Poprawka 146
Artykuł 7 ustęp 2

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

2. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych w 
kategorii C załącznika II powinny być 
opatrzone nazwą handlową w 
brzmieniu„napój spirytusowy”.

Or. nl

Uzasadnienie

Taki podwójny wymóg jest zbyt rygorystyczny.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 147
Artykuł 7 ustęp 3

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

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Aby nie wprowadzać konsumentów w błąd, należy – zgodnie z obecnym status quo – utrzymać 
wymóg sprzedawania napojów spirytusowych wyłącznie pod jedną nazwą handlową. 
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Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 148
Artykuł 7 ustęp 4

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 4 przewiduje ogólną zasadę, zgodnie z którą nazwy napojów spirytusowych 
zdefiniowanych w załączniku II mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku napojów 
odpowiadających właściwej definicji z załącznika II, jednakże później w art. 7 ust. 8 
(dotyczącym nazw rodzajowych w wykazie składników) oraz w art. 8 ust. 1 wprowadza się 
wyjątki od tej zasady (odniesienie do niektórych napojów spirytusowych w nazwach 
złożonych). W związku z tym powyżej należy wspomnieć o obu tych ustępach.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 149
Artykuł 7 ustęp 5

5. Nazwy handlowe można uzupełniać lub 
zastępować oznaczeniem geograficznym 
wymienionym w załączniku III oraz zgodnie 
z przepisami rozdziału III, z zastrzeżeniem, 
że nie wprowadza to konsumenta w błąd.

5. a) Nazwy handlowe można uzupełniać 
lub zastępować oznaczeniem geograficznym 
wymienionym w załączniku III oraz zgodnie 
z przepisami rozdziału III, z zastrzeżeniem, 
że nie wprowadza to konsumenta w błąd.

b) Oznaczenia geograficzne 
wyszczególnione w załączniku III mogą być 
uzupełniane o dodatkowe określenia, o ile 
podlegają one regulacjom krajowych lub 
regionalnych organów państw 
członkowskich lub też zgodnie z właściwą 
dokumentacją techniczną, przewidzianą w 
art. 16 akapit drugi.
c) Nazwy napojów alkoholowych 
wyszczególnione w załączniku III mogą być 
uzupełniane o oznaczenia geograficzne 
niewyszczególnione w załączniku III, o ile 
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nie wprowadzają one konsumentów w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie nowej lit. b) gwarantuje możliwość uzupełniania oznaczeń geograficznych o 
dodatkowe określenia, o ile te: a) są regulowane na szczeblu krajowym lub regionalnym lub 
b) zostały określone w dokumentacji technicznej. Dotyczy to np. takich określeń jak „single 
malt” (jednosłodowa) lub „Highland” (górska) stosowanych wobec szkockiej whisky.

Natomiast dodanie lit. c) umożliwia stosowanie wobec napojów spirytusowych 
wyszczególnionych w załączniku II nazw geograficznych (np. w przypadku szkockiej whisky –
„Orkney” czy „Dufftown) o ile nazwy te nie zostały formalnie zarejestrowane jako 
oznaczenia geograficzne w załączniku III i nie wprowadzają konsumentów w błąd.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 150
Artykuł 7 ustęp 8

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Żadne inne odniesienia do dyrektywy 2000/13 (art. 6, art. 8 ust. 1, art. 9 ust. 3 oraz art. 29 lit. 
d) nie zawierają takiej kwalifikacji dotyczącej krajowych przepisów wykonawczych. Aby 
zagwarantować spójność i zapobiec nieporozumieniom, także art. 7 ust. 8 powinien odsyłać 
bezpośrednio do dyrektywy 2000/13/WE.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 151
Artykuł 8 ustęp 1

1. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do prezentacji środków 
spożywczych zakazuje się stosowania w 
wyrażeniach złożonych, określeń 

1. Stosowanie nazw handlowych 
wymienionych w ramach kategorii 1-45 
załącznika II lub oznaczeń geograficznych 
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wymienionych w ramach kategorii A lub B 
załącznika II lub oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do nich, chyba że alkohol został 
wytworzony wyłącznie z określonego
napoju spirytusowego.

wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do nich w wyrażeniach złożonych
jest dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy 
alkohol został wytworzony w 100% z napoju 
spirytusowego, do którego odnosi się to 
wyrażenie złożone. Takie wyrażenie złożone 
zamieszczane jest obok opisu handlowego. 
Zakazuje się stosowania takich wyrażeń 
złożonych, jeżeli napój spirytusowy został 
rozcieńczony wodą w takich proporcjach, że 
zawartość alkoholu jest niższa od 
minimalnej zawartości przewidzianej w 
definicji tego napoju spirytusowego.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest zasadniczo identyczna z poprawką 70 sprawozdawcy, oprócz 
pierwszego zdania w pierwszym ustępie, w którym sprecyzowano, że wyrażenia złożone muszą 
występować obok opisów handlowych (a nie zamiast nich). Odpowiada to wymogom 
obowiązującym obecnie na mocy rozporządzenia 1576/89.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 152
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. Stosowanie nazw handlowych 
wymienionych w ramach kategorii A lub B
załącznika II lub oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do jednego z nich w środku 
spożywczym dopuszczalne jest jedynie 
wtedy, gdy dany środek spożywczy zawiera 
oznaczony napój spirytusowy, a alkohol 
pochodzi w 100% z napoju spirytusowego 
wymienionego w wyrażeniu złożonym.

Zakazuje się stosowania takich wyrażeń 
złożonych, jeżeli napój spirytusowy został 
rozcieńczony wodą w takich proporcjach, że 
zawartość alkoholu jest niższa od 
minimalnej zawartości przewidzianej w 
definicji tego napoju spirytusowego.
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Or. en

Uzasadnienie

Niezbędne jest uzupełnienie powyższego ustępu, aby zapobiec nadużyciom dotyczącym 
rodzajowych nazw handlowych napojów spirytusowych oraz oznaczeń geograficznych, nie 
tylko w przypadku pozostałych napojów spirytusowych, lecz także wszelkich pozostałych 
środków spożywczych.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 153
Artykuł 8 ustęp 1

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

1. Stosowanie nazw handlowych 
wymienionych w ramach kategorii A lub B
załącznika II lub oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III, albo 
odniesień do jednego z nich w środku 
spożywczym dopuszczalne jest jedynie 
wtedy, gdy dany środek spożywczy zawiera 
oznaczony napój spirytusowy, a alkohol 
pochodzi w 100% z napoju spirytusowego 
wymienionego w wyrażeniu złożonym.

Zakazuje się stosowania takich wyrażeń 
złożonych, jeżeli napój spirytusowy został 
rozcieńczony wodą w takich proporcjach, że 
zawartość alkoholu jest niższa od 
minimalnej zawartości przewidzianej w 
definicji tego napoju spirytusowego.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe sformułowania są bardziej wszechstronne. Miałyby one mianowicie chronić przed 
nadużywaniem rodzajowych nazw handlowych napojów spirytusowych oraz oznaczeń 
geograficznych, nie tylko w przypadku pozostałych napojów spirytusowych, lecz także innych 
środków spożywczych (takich jak np. ciasteczka rumowe, sos koniakowy). 

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 154
Artykuł 8 ustęp 3

W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz w celu Jednakże, w zależności od sytuacji 
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uwzględnienia tradycyjnych metod 
wytwarzania, wyrażenia złożone 
wymienione w pkt 31 lit. d) załącznika II 
można stosować do prezentacji likierów 
wytwarzanych we Wspólnocie, na 
warunkach określonych w tym punkcie.

panującej w okresie, w którym niniejsze 
rozporządzenie wejdzie w życie, wyrażenia 
złożone wymienione w pkt 31 lit. d) 
załącznika II można stosować do prezentacji 
likierów wytwarzanych we Wspólnocie, na 
warunkach określonych w tym punkcie.

Or. es

Uzasadnienie

Wymienione wyrażenia (obejmujące słowo „brandy”) nie powinny być uznawane za 
tradycyjne i w przypadkach, w których należą one do wyjątków, należy użyć sformułowania 
zamieszczonego w art. 7b ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia (WE) nr 1014/1990. 

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 155
Artykuł 9 ustęp 1, część wprowadzająca 

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

1. Nazwa handlowa „napój spirytusowy” 
powinna być wskazana w wyraźny sposób w 
widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy napój alkoholowy 
wymieniony w ramach kategorii 1-12
załącznika II jest zmieszany z:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 156
Artykuł 9 ustęp 2

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

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do opisu, 
prezentacji lub etykietowania mieszanek 
określonych w tym ustępie, jeżeli 
odpowiadają one jednej z definicji 
ustanowionych w ramach kategorii 1-45
załącznika II.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 157
Artykuł 9 ustęp 3

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

3. W ramach opisu, prezentacji lub 
etykietowania wyrobów powstałych z 
mieszanek określonych w ust. 1 można 
używać tylko jednego lub więcej z określeń 
wymienionych w ramach kategorii 1-45 
załącznika II, jeżeli dane określenie nie jest 
częścią nazwy handlowej, lecz jest jedynie 
wymienione w tym samym polu widzenia, w 
wykazie wszystkich składników 
alkoholowych danej mieszaniny, przy czym 
określenie takie jest poprzedzone wyrazami
„mieszanka napojów spirytusowych”.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie wyrażenia „nie naruszając…” gwarantuje, że więcej szczegółowych przepisów 
niniejszego rozporządzenia będzie miało pierwszeństwo i nie będzie podważane przez bardziej 
ogólne przepisy dotyczące etykietowania zawarte w dyrektywie 2000/13/WE. 

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 158
Artykuł 10 ustęp 1

1. W przypadku gdy w opisie, prezentacji 
lub na etykiecie napoju spirytusowego 
wskazany jest surowiec zastosowany do 
wytworzenia alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, każdy alkohol 
pochodzenia rolniczego musi zostać 
wymieniony w porządku malejącym, według 

1. W przypadku gdy w opisie, prezentacji 
lub na etykiecie napoju spirytusowego 
wskazany jest surowiec zastosowany do 
wytworzenia alkoholu etylowego, bądź 
destylatu pochodzenia rolniczego, każdy 
alkohol etylowy, bądź destylat pochodzenia 
rolniczego musi zostać wymieniony w 
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ilości użytego alkoholu. porządku malejącym, według ilości użytego 
alkoholu.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku gdy w opisie, prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego wskazany jest 
surowiec zastosowany do produkcji danego napoju spirytusowego, powinien on dotyczyć nie 
tylko alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, lecz również destylatów pochodzenia 
rolniczego. W wyniku takiego znakowania konsument będzie lepiej informowany. Ponadto nie 
dojdzie do dyskryminacji poszczególnych napojów spirytusowych przez nałożenie obowiązku 
znakowania surowca wyłącznie dla produktów wyprodukowanych na bazie alkoholu 
etylowego.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 159
Artykuł 10 ustęp 2

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte we wniosku mogłoby prowadzić do powstania opinii, że w przypadku 
napojów spirytusowych pojęcie „kupaż” oznacza coś innego niż „kupażowany” lub 
„kupażowanie”, podczas gdy faktycznie wszystkie te określenia dotyczą tego samego procesu.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 160
Artykuł 10 ustęp 3

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego podaje się 
lub sugeruje okres dojrzewania lub 
leżakowania, odnosi się on do najmłodszego 
składnika alkoholowego i z zastrzeżeniem, 

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

być leżakowany pod nadzorem skarbowym 
lub nadzorem zapewniającym równoważne 
gwarancje.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania zaproponowana w poprawce zmierza do zagwarantowania, że proces 
leżakowania odbywał się pod odpowiednim nadzorem, aby wszelkie takie twierdzenia 
dotyczące leżakowania/dojrzewania znajdowały uzasadnienie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami legislacyjnymi. 

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 161
Artykuł 10 ustęp 3

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

3. Z zastrzeżeniem wyjątków, oznaczenie 
dotyczące leżakowania można zamieścić 
wyłącznie wtedy, gdy odnosi się ono do 
najmłodszego ze składników alkoholowych i 
tylko pod warunkiem, że wyrób był 
leżakowany pod nadzorem skarbowym lub 
nadzorem zapewniającym równoważne 
gwarancje.

Or. es

Uzasadnienie

Należy utrzymać status quo. Obecne sformułowanie nie uwzględnia metod leżakowania 
stosowanych w przypadku brandy z regionu Jerez wytwarzanej w systemie tzw. criaderas y 
soleras.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Poprawka 162
Artykuł 10 ustęp 3

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego podaje się 
lub sugeruje okres dojrzewania lub 
leżakowania, odnosi się on do najmłodszego
składnika alkoholowego i z zastrzeżeniem, 

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

był leżakowany pod nadzorem skarbowym 
lub nadzorem zapewniającym równoważne 
gwarancje.

Or. nl

Uzasadnienie

Słowo „sugeruje” jest zbyt niejednoznaczne i niejasne, tymczasem powyższa kwestia ma 
istotne znaczenie, np. w przypadku podziału na „młody” i „stary” jenever (holenderski gin).

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 163
Artykuł 10 ustęp 3

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

3. Jeżeli w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie napoju spirytusowego podaje się 
lub sugeruje okres dojrzewania lub 
leżakowania, odnosi się on do najmłodszego
składnika alkoholowego i z zastrzeżeniem, 
że wyrób był leżakowany pod nadzorem
skarbowym lub nadzorem zapewniającym 
równoważne gwarancje oraz bez uszczerbku 
dla szczegółowych przepisów 
ustanowionych przez każde państwo
członkowskie w swoim prawie krajowym, 
aby uwzględnić wyroby wytwarzane na ich 
terytorium z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod.

Or. es

Uzasadnienie

Powyższy artykuł nie uwzględnia specyfiki niektórych tradycyjnych metod leżakowania, takich 
jak system tzw. criaderas y soleras, stosowany do wytwarzania brandy z regionu Jerez.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 164
Artykuł 10 ustęp 3a (nowy)

3a. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do 
opisów, prezentacji ani etykiet 
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pozwalających ustalić użytą metodę 
wytwarzania.

Or. nl

Uzasadnienie

Przykładowo w przypadku „oude jenever” i „jonge jenever” (wyszczególnionych w 
załączniku III, sekcja B, pkt 17), określenia „oud” i „jong” („stary” i „młody”) odnoszą się 
nie tyle do wieku wyrobu, co do zastosowanej metody jego wytwarzania. 

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 165
Artykuł 13 ustęp 1a (nowy)

1a. Za nazwę pochodzenia uznawane są 
także niektóre tradycyjne nazwy 
geograficzne i niegeograficzne opisujące 
produkt rolny lub spożywczy pochodzący z 
danego regionu lub miejscowości, jakość i 
właściwości wynikające głównie lub 
wyłącznie z uwarunkowań geograficznych 
związanych z przedmiotowymi czynnikami 
naturalnymi i ludzkimi oraz który jest 
uprawiany lub wytwarzany i przetwarzany 
w określonym regionie geograficznym.

Or. el

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 166
Artykuł 14 ustęp 1 litera a)

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

a) bezpośrednim lub pośrednim 
zastosowaniem handlowym oznaczenia 
geograficznego w odniesieniu do napojów 
spirytusowych nieobjętych właściwymi 
przepisami krajowymi lub regionalnymi 
albo dokumentacją techniczną, o której
mowa w art. 15, lub też, w odniesieniu do 
pozostałych wyrobów, w zakresie, w jakim 
takie zastosowanie mogłoby wiązać się z 
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geograficznego; wykorzystaniem renomy zarejestrowanego 
oznaczenia geograficznego;

Or. en

Uzasadnienie

Precyzuje pierwotne sformułowanie, poprzez:
a) zagwarantowanie ochrony oznaczeń geograficznych przed możliwością wykorzystania ich 
w innych napojach spirytusowych, które nie zostały faktycznie wytworzone z takim 
oznaczeniem oraz innych równoważnych wyrobach.
b) zagwarantowanie, że oznaczenia geograficzne mogą opierać się na przepisach krajowych 
lub regionalnych, jak również na dokumentacji technicznej.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 167
Artykuł 14 ustęp 2a (nowy)

2a. Napoje spirytusowe opatrzone 
oznaczeniami geograficznymi 
wyszczególnionymi w załączniku III muszą 
odpowiadać wszystkim specyfikacjom 
dotyczącym wytwarzania, etykietowania, 
prezentacji i innym specyfikacjom, 
określonym w dokumentacji technicznej,
przewidzianym w art. 15 ust. 2 i/lub 
przepisach krajowych albo regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Napoje spirytusowe opatrzone zastrzeżonymi oznaczeniami geograficznymi powinny być 
dopuszczone do sprzedaży jedynie w przypadku, gdy odpowiadają wszystkim wymogom 
dokumentacji technicznej albo przepisom krajowym lub regionalnym. Ma to na celu 
zapewnienie konsekwentnego egzekwowania przepisów dotyczących etykietowania, 
wytwarzania i prezentacji na terytorium całej UE.

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 168
Artykuł 14 ustęp 3 akapit pierwszy

3. W przypadku, gdy znak towarowy został 3. W przypadku, gdy znak towarowy został 
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zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 stycznia 
1996 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 czerwca 
1989 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Należałoby się odnieść nie tyle do daty podpisania porozumień TRIPS, ile do daty wejścia 
w życie rozporządzenia 1576/89. Należy mieć nadzieję, że przepisy wyeliminują możliwość 
rejestracji oznaczeń i nazw, które mogłyby stanowić zagrożenie dla oryginalnych znaków 
towarowych i oznaczeń, o których obronie UE zdarza się niekiedy zapomnieć.

Poprawkę złożyli Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Poprawka 169
Artykuł 14 ustęp 3 akapit pierwszy

3. W przypadku, gdy znak towarowy został 
zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 stycznia 
1996 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku, gdy znak towarowy został 
zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 czerwca 
1989 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. it
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Uzasadnienie

Data początkowa powinna przypadać nie tyle w dniu podpisania porozumień TRIPS w 
ramach WTO, ile w dniu wejścia w życie rozporządzenia 1576/89. Właściwe przepisy powinny 
wyeliminować możliwość rejestracji oznaczeń i nazw, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
oryginalnych znaków towarowych i oznaczeń.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 170
Artykuł 14 ustęp 3 akapit pierwszy

3. W przypadku, gdy znak towarowy został 
zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 stycznia 
1996 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku, gdy znak towarowy został 
zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 czerwca 
1989 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w kraju 
pochodzenia, niniejsze rozporządzenie w 
żaden sposób nie narusza możliwości 
rejestracji znaku towarowego lub ważności 
rejestracji bądź prawa używania danego 
znaku, ze względu na fakt, że znak taki jest 
identyczny lub podobny do oznaczenia 
geograficznego podlegającego ochronie na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. it

Uzasadnienie

Data początkowa powinna przypadać nie tyle w dniu podpisania porozumień TRIPS w 
ramach WTO, ile w dniu wejścia w życie rozporządzenia 1576/89.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 171
Artykuł 14 ustęp 3

W przypadku, gdy znak towarowy został 
zgłoszony lub zarejestrowany w dobrej 
wierze, lub w przypadku nabycia praw do 
znaku towarowego wskutek jego stosowania 
w dobrej wierze przed dniem 1 stycznia 

skreślony
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1996 r. albo przed objęciem danego 
oznaczenia geograficznego ochroną w
kraju pochodzenia, niniejsze 
rozporządzenie w żaden sposób nie narusza 
możliwości rejestracji znaku towarowego 
lub ważności rejestracji bądź prawa 
używania danego znaku, ze względu na 
fakt, że znak taki jest identyczny lub 
podobny do oznaczenia geograficznego 
podlegającego ochronie na mocy 
niniejszego rozporządzenia.
Przepisy niniejszego ustępu nie naruszają 
prawa posiadacza oznaczenia 
geograficznego do używania tego 
oznaczenia zgodnie z uczciwymi 
praktykami, jakie obowiązują w sektorze 
przemysłu lub handlu na mocy art. 6 ust. 1 
lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG i art. 12 
lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 172
Artykuł 15 ustęp 1 akapit pierwszy

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

1. Wnioski o włączenie oznaczenia 
geograficznego do załącznika III składa się 
do Komisji, w jednym z urzędowych 
języków Wspólnoty lub z załączonym 
tłumaczeniem na jeden z urzędowych 
języków Wspólnoty. Wnioski takie są 
należycie uzasadniane przez dane państwo 
członkowskie i zawierają dokumentację 
techniczną określającą specyfikacje, którym 
musi odpowiadać dany napój spirytusowy. 
Główne elementy specyfikacji w 
dokumentacji technicznej, o których mowa 
w ust. 2, publikuje się w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 173
Artykuł 15 ustęp 2 litera b)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w poprawce 80 sprawozdawcy skreślono odniesienie do właściwości 
„mikrobiologicznych”, które nie mają dużego znaczenia przy opisie napojów spirytusowych.

Ponadto wyjaśniono, że konieczne jest uwzględnienie wyłącznie właściwych specyfikacji 
dotyczących oznaczeń geograficznych, a nie wszystkich elementów w wykazie.

Podobnie, ponieważ rejestracja oznaczenia geograficznego dotyczy wyraźnie wyłącznie 
napojów spirytusowych, należy usunąć odniesienie do „środka spożywczego”.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 174
Artykuł 15 ustęp 2 litera f)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre napoje spirytusowe uregulowane zostały także w przepisach przyjętych na szczeblu 
regionalnym, dlatego należy uwzględnić także te przepisy.
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Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 175
Artykuł 15 ustęp 2 litera f)

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

f) wymogi ustanowione przez przepisy 
wspólnotowe i/lub właściwy organ krajowy 
lub regionalny. W przypadkach, w których 
jest to niezbędne dla ochrony jakości, 
zagwarantowania pochodzenia lub 
zapewnienia kontroli, przepisy te mogą 
obejmować wymóg, by napój spirytusowy 
uprawniony do oznaczenia geograficznego 
był butelkowany i etykietowany do 
sprzedaży konsumentowi końcowemu w 
państwie, regionie lub miejscowości, w 
której dany napój spirytusowy jest 
wytwarzany;

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku (art. 13) uznano, że jakość napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem 
geograficznym jest nierozerwalnie związana z ich pochodzeniem. Niektóre napoje spirytusowe 
i wysokiej jakości wina są już chronione przepisami wymagającymi butelkowania ich w 
miejscu wytwarzania, natomiast rozporządzenie 510/2006 zawiera klauzulę umożliwiającą 
wprowadzenie podobnych wymogów w przypadku niektórych środków spożywczych wysokiej 
jakości opatrywanych chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą 
pochodzenia.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 176
Artykuł 15 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Państwa członkowskie mogą także 
wymagać, aby napoje spirytusowe, 
wyszczególnione w załączniku III, które są 
wytwarzane w na ich terytorium a 
następnie wywożone, podlegały kontroli 
przez system zaświadczeń.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 10 ust. 2 rozporządzenia 1576/89 umożliwia państwom członkowskim utrzymanie 
własnego systemu zaświadczeń w zakresie wywozu napojów spirytusowych opatrzonych 
oznaczeniem geograficznym. Istotne jest utrzymanie podobnego zapisu, w uznaniu znaczenia 
takich krajowych systemów weryfikacji dla przeciwdziałania nieuczciwym praktykom 
i podrabianiu.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 177
Artykuł 18

Napoje spirytusowe wywożone ze 
Wspólnoty podlegają przepisom niniejszego 
rozporządzenia, z wyjątkiem przypadków, w 
których przyznano odstępstwa zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 ust. 2, na 
podstawie odpowiednio uzasadnionych 
wniosków.

Napoje spirytusowe wywożone ze 
Wspólnoty podlegają przepisom niniejszego 
rozporządzenia. W wyjątkowych 
przypadkach, jeżeli wymaga tego prawo 
sprowadzającego państwa trzeciego, można 
zezwolić na odstępstwo od przepisów 
załączników I i II, zgodnie z procedurą 
określoną w art. 19 ust. 2, na podstawie 
odpowiednio uzasadnionych wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, by napoje spirytusowe wywożone z UE były 
zgodne z niniejszym rozporządzeniem, aby utrzymać renomę i jakość unijnych napojów 
spirytusowych na światowych rynkach. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach powinna 
istnieć możliwość wystąpienia o przyznanie odstępstwa koniecznego do spełnienia wymogów 
legislacyjnych w państwach trzecich.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 178
Artykuł 19 ustęp 1

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

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

Or. it
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Uzasadnienie

W przypadku przepisów dotyczących napojów spirytusowych brakuje obecnie mechanizmów 
rynkowych na podobieństwo tych, które funkcjonują na innych wspólnych rynkach. W związku 
z tym „komitet regulacyjny” wydaje się właściwszym terminem. Ponadto, procedury 
obowiązujące w komitecie regulacyjnym przewidują możliwość zastosowania mechanizmu 
blokującej mniejszości, wzmacniającego kompetencje państw członkowskich. 

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 179
Artykuł 19

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

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

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 
1999/468/WE wynosi jeden miesiąc.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 
1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. Komitet uchwala swój regulamin. 3. Komitet uchwala swój regulamin.

Or. pl

Uzasadnienie

Komisja proponuje wykorzystanie komitetu zarządzającego, pomimo że w rozporządzeniu nie 
ma mowy o gwarantowaniu właściwego funkcjonowania organizacji rynku. Zadaniem 
komitetu zajmującego się przepisami dotyczącymi napojów spirytusowych jest 
dostosowywanie i aktualizacja przepisów prawnych, w związku z czym komitet regulacyjny 
wydaje się być właściwszy.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 180
Artykuł 19 ustęp 2 akapit pierwszy

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego 
ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8.
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Or. it

Uzasadnienie

W przypadku przepisów dotyczących napojów spirytusowych brakuje obecnie mechanizmów 
rynkowych na podobieństwo tych, które funkcjonują na innych wspólnych rynkach. W związku 
z tym „komitet regulacyjny” wydaje się właściwszym terminem. Ponadto, procedury 
obowiązujące w komitecie regulacyjnym przewidują możliwość zastosowania mechanizmu 
blokującej mniejszości, wzmacniającego kompetencje państw członkowskich. 

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 181
Artykuł 20

Zmiany w załącznikach wprowadza się 
zgodnie z procedurą określoną w art. 19 ust. 
2.

Zmiany w załącznikach I i III wprowadza 
się zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2.

Or. pl

Uzasadnienie

Zmiany definicji poszczególnych typów napojów spirytusowych stanowią tak podstawową 
część rozporządzenia, że powinny być wprowadzane wyłącznie przez Parlament Europejski i 
Radę działające łącznie w ramach procedury współdecydowania, nie zaś przez komitet, jak 
proponuje Komisja.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 182
Artykuł 22 litera a)

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

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

Or. es

Uzasadnienie

W przypadku środków przejściowych należy ustanowić maksymalny okres ich obowiązywania, 
aby zapobiec niepożądanym sytuacjom związanym z przedłużaniem ich w nieskończoność. 
Termin dwuletni ustalono podczas opracowywania rozporządzenia 1576/89.
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Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Poprawka 183
Artykuł 22 litera c)

c) w celu przyznania odstępstw od 
niektórych przepisów niniejszego 
rozporządzenia, w odpowiednio 
uzasadnionych przypadkach.

skreślona

Or. nl

Uzasadnienie

Chociaż procedura komitologii nadaje się do przyjmowania przepisów wykonawczych oraz 
wszelkiego rodzaju przepisów przejściowych, niezbędne jest zapewnienie kontroli 
parlamentarnej, aby zapobiec całkowitemu lub częściowemu odejściu od tekstu 
rozporządzenia. 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 184
Załącznik I punkt 1a (nowy)

1a. Dopełnianie lub ulepszanie: tradycyjne 
zastosowanie maksymalnie 2% wyrobów, o 
których mowa w sekcji 1 załącznika I 
dotyczącej słodzenia, w celu nadania 
napojom spirytusowym ostatecznych 
właściwości, bez uszczerbku dla 
szczegółowych przepisów państw 
członkowskich, zatwierdzonych przed 
wejściem w życie rozporządzenia 1576/89.

Or. fr

Uzasadnienie

Powyższa definicja, określająca dopuszczalne praktyki ulepszania wyrobu na ostatecznym 
etapie wytwarzania, ma zasadnicze znaczenie dla ochrony tradycyjnych metod produkcji 
wszystkich napojów spirytusowych.
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Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 185
Załącznik I punkt 8a (nowy)

8a. Nadawanie ostatecznego smaku:

Nadawanie ostatecznego smaku oznacza 
tradycyjne zastosowanie produktów 
wymienionych w pkt. 1 niniejszego 
załącznika, w ilości określonej dla 
poszczególnych napojów spirytusowych w 
ich definicjach zamieszczonych w 
załączniku II w celu nadania 
charakterystycznych cech smakowych.

Or. pl

Uzasadnienie

Nadawanie ostatecznego smaku jest typową praktyką stosowaną w produkcji niektórych 
napojów spirytusowych. Istnieje konieczność wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy 
nadawaniem ostatecznego smaku i słodzeniem. Ponadto powyższy zabieg jest stosowany 
tradycyjnie przy produkcji poszczególnych napojów spirytusowych takich jak np. okowicie z 
wina gronowego, brandy czy wódce. 

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 186
Załącznik I punkt 13

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć możliwych luk prawnych wynikłych z niejasności, definicja „opisu” powinna być 
możliwie najszersza i zawierać wyrażenia zamieszczone nie tylko na etykiecie, ale również na 
opakowaniu i w prezentacji. (Uwaga: zgodnie z definicją zawartą w załączniku I pkt 15 
„prezentacja” obejmuje także reklamy i promocję sprzedaży).



PE 378.844v01-00 48/87 AM\633686PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 187
Załącznik I punkt 16

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 188
Załącznik II kategoria A, tytuł

Kategoria A: Wódki Wódki

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia odniesienia do kategorii A w tytule kategorii 1-
12, które z kolei spowodowane zostało likwidacją podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Poprawka 189
Załącznik II kategoria A punkt 1

1) napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie 
w drodze fermentacji alkoholowej i 
destylacji melas lub syropów wytwarzanych 
w procesie produkcji cukru trzcinowego 
albo z samego soku z trzciny cukrowej 
destylowany do poniżej 96% obj. celem 
nadania destylatowi dostrzegalnych 

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

2) napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie 
w drodze fermentacji alkoholowej i 
destylacji soku z trzciny cukrowej, 
posiadający właściwości zapachowe 
specyficzne dla rumu oraz zawartość 
substancji lotnych równą lub wyższą niż 225 
gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj. 
Wyrób ten może być sprzedawany pod 
nazwą „rum”, do której dodane zostanie 
słowo „rolniczy” oraz oznaczenie 
geograficzne francuskich departamentów 
zamorskich, o których mowa w kategorii I 
załącznika III.

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

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

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, rozcieńczonego lub 
w innej formie, ani też, niezależnie od 
proporcji, destylatów pochodzenia 
rolniczego.

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

d) Rum nie może być aromatyzowany.

da) Karmel może być dodawany do rumu 
wyłącznie w celu zmiany koloru wyrobów 
leżakowanych i/lub poddanych 
dojrzewaniu.

e) Oznaczenia geograficzne wymienione w 
pkt 1 załącznika III można uzupełnić 
określeniem –„traditionnel” („tradycyjny”) 
w przypadku rumu wytworzonego w drodze 
destylacji do poniżej 80% obj., po 
fermentacji alkoholowej surowców do 
wytwarzania alkoholu pochodzących 
wyłącznie z miejsca, w którym alkohol jest 
wytwarzany. Zawartość substancji lotnych w 
takim rumie musi być równa lub wyższa niż 
225 gramów w hektolitrze alkoholu 100% 
obj., przy czym rum nie może być słodzony
ani aromatyzowany. Użycie określenia 
„traditionnel” nie wyklucza dopełnienia 
nazwy „rum” określeniami „z produkcji 

e) Oznaczenia geograficzne wymienione w 
kategorii 1 załącznika III można uzupełnić 
określeniem –„traditionnel” („tradycyjny”) 
w przypadku rumu wytworzonego w drodze 
destylacji do poniżej 90% obj., po 
fermentacji alkoholowej surowców do 
wytwarzania alkoholu pochodzących 
wyłącznie z miejsca, w którym alkohol jest 
wytwarzany. Zawartość substancji lotnych w 
takich rumach musi być równa lub wyższa 
niż 225 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj., przy czym rumy nie mogą być 
słodzone. Użycie określenia „traditionnel” 
nie wyklucza dopełnienia nazw handlowych 
„rum” oraz oznaczeń geograficznych 
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cukru” lub„rolniczy”. określeniami „z produkcji cukru” 
lub„rolniczy”.

Przepis ten w żadnym wypadku nie wpływa 
na stosowanie określenia „traditionnel” w 
odniesieniu do wszystkich wyrobów, 
których nie obejmuje, zgodnie z ich 
własnymi określonymi kryteriami.

Przepis ten w żadnym wypadku nie wpływa 
na stosowanie określenia „traditionnel” w 
odniesieniu do wszystkich wyrobów, 
których nie obejmuje, zgodnie z ich 
własnymi określonymi kryteriami.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać ochronę nazw „rum rolniczy” oraz „rum tradycyjny”, umożliwiając 
konsumentom łatwą identyfikację wyrobów o wysokiej jakości. Ponadto, aby zagwarantować
optymalną jakość wyrobów, należy odrzucić propozycję udzielenia ogólnego zezwolenia na 
dodawanie alkoholu etylowego lub substancji aromatyzujących, niezależnie od faktu, że 
możliwe jest wykorzystanie naturalnych substancji aromatyzujących lub ich ekwiwalentu.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 190
Załącznik II kategoria A punkt 1 litera a akapit drugi

2) wyrób spirytusowy wytwarzany 
wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej 
i destylacji soku z trzciny cukrowej, 
posiadający właściwości zapachowe 
specyficzne dla rumu oraz zawartość 
substancji lotnych równą lub wyższą niż 225 
gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj.

2) napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie 
w drodze fermentacji alkoholowej i 
destylacji soku z trzciny cukrowej, 
posiadający właściwości zapachowe 
specyficzne dla rumu oraz zawartość 
substancji lotnych równą lub wyższą niż 225 
gramów w hektolitrze alkoholu 100% obj. 
Wyrób ten może być sprzedawany pod 
nazwą „rum”, do której dodane zostanie 
słowo „rolniczy” oraz oznaczenie 
geograficzne francuskich departamentów 
zamorskich, o których mowa w kategorii I 
załącznika III.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać ochronę nazw „rum rolniczy” oraz „rum tradycyjny”, umożliwiając 
konsumentom łatwą identyfikację wyrobów o wysokiej jakości.
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Poprawkę złożyli Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Poprawka 191
Załącznik II kategoria A punkt 1 litera d)

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

d) Do rumu nie można dodawać substancji 
aromatyzujących, z wyjątkiem 
„polepszaczy”.

Or. it

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku brandy, rum zawsze „dojrzewa” w drewnianych beczkach przez 
okres od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet dłużej w przypadku rumów leżakowanych. Proces ten 
pozwala rumowi uzyskać jednolity smak, dzięki przechowywaniu w drewnianych beczkach. 
Można zezwolić na dodanie „polepszaczy”, tzn. naturalnych substancji aromatyzujących 
uzyskanych z drewna. Nie mają one decydującego wpływu na smak rumu, ale mogą 
doprowadzić do ujednolicenia jego właściwości organoleptycznych. 

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 192
Załącznik II kategoria A punkt 5 litera d)

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

d) Brandy ani weinbrand nie można 
aromatyzować. Nie wyklucza to stosowania 
tradycyjnych metod wytwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie substancji aromatyzujących dla ostatecznego dopełnienia tradycyjnych 
właściwości organoleptycznych brandy i weinbrand ma długą tradycję. Metody te powinny 
być nadal bez przeszkód stosowane w przypadku brandy i Weinbrand. 



PE 378.844v01-00 52/87 AM\633686PL.doc

PL

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 193
Załącznik II kategoria A punkt 1 litera da) (nowa)

da) Karmel może być dodawany do rumu 
wyłącznie w celu zmiany koloru wyrobów 
leżakowanych i/lub poddanych 
dojrzewaniu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Należy utrzymać ochronę nazw „rum rolniczy” oraz „rum tradycyjny”, umożliwiając 
konsumentom łatwą identyfikację wyrobów o wysokiej jakości. Ponadto, aby zagwarantować 
optymalną jakość wyrobów, należy odrzucić propozycję udzielenia ogólnego zezwolenia na 
dodawanie alkoholu etylowego lub substancji aromatyzujących, niezależnie od faktu, że 
możliwe jest wykorzystanie naturalnych substancji aromatyzujących lub ich ekwiwalentu.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 194
Załącznik II kategoria A punkt 1 litera e) akapit pierwszy

e) Oznaczenia geograficzne wymienione w 
pkt 1 załącznika III można uzupełnić 
określeniem –„traditionnel” („tradycyjny”) 
w przypadku rumu wytworzonego w drodze 
destylacji do poniżej 80% obj., po 
fermentacji alkoholowej surowców do 
wytwarzania alkoholu pochodzących 
wyłącznie z miejsca, w którym alkohol jest 
wytwarzany. Zawartość substancji lotnych w 
takim rumie musi być równa lub wyższa niż 
225 gramów w hektolitrze alkoholu 100% 
obj., przy czym rum nie może być słodzony
ani aromatyzowany. Użycie określenia 
„traditionnel” nie wyklucza dopełnienia 
nazwy „rum” określeniami „z produkcji 
cukru” lub„rolniczy”.

e) Oznaczenia geograficzne wymienione w 
kategorii 1 załącznika III można uzupełnić
określeniem –„traditionnel” („tradycyjny”) 
w przypadku rumu wytworzonego w drodze 
destylacji do poniżej 90% obj., po 
fermentacji alkoholowej surowców do 
wytwarzania alkoholu pochodzących 
wyłącznie z miejsca, w którym alkohol jest 
wytwarzany. Zawartość substancji lotnych w 
takich rumach musi być równa lub wyższa 
niż 225 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj., przy czym rumy nie mogą być 
słodzone. Użycie określenia „traditionnel” 
nie wyklucza dopełnienia nazw handlowych 
„rum” oraz oznaczeń geograficznych 
określeniami „z produkcji cukru” 
lub„rolniczy”.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy utrzymać ochronę nazw „rum rolniczy” oraz „rum tradycyjny”, umożliwiając 
konsumentom łatwą identyfikację wyrobów o wysokiej jakości. Ponadto, aby zagwarantować 
optymalną jakość wyrobów, należy odrzucić propozycję udzielenia ogólnego zezwolenia na 
dodawanie alkoholu etylowego lub substancji aromatyzujących, niezależnie od faktu, że 
możliwe jest wykorzystanie w tym ceku naturalnych substancji aromatyzujących lub ich 
ekwiwalentu.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 195
Załącznik II kategoria A punkt 2 litera c)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzeń 1576/89 i 1014/90 poprawka służy 
wyjaśnieniu, że do whisky nie można dodawać destylatów.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 196
Załącznik II kategoria A punkt 2 litera d)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia, że whisky nie można „dopełniać”, dodawanie cukru poprzez dopełnianie 
nie należy bowiem do tradycyjnych praktyk. Konieczne jest wyeliminowanie tych 
niejednoznaczności. 
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Poprawkę złożyły Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Poprawka 197
Załącznik II kategoria A punkt 3 litera e)

e) Okowita zbożowa, aby mogła być 
oznaczona wyrazami „brandy zbożowa”
musi być uzyskiwana poprzez destylację do 
poniżej 95% obj., ze przefermentowanego 
zacieru zbożowego oraz musi posiadać 
właściwości organoleptyczne użytych 
surowców.

e) Okowita zbożowa, aby mogła być 
oznaczona tą nazwą, musi być uzyskiwana 
poprzez destylację do poniżej 95% obj., ze 
przefermentowanego zacieru zbożowego 
oraz musi posiadać właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa „brandy” musi pozostać zastrzeżona dla napojów spirytusowych uzyskiwanych ze 
spirytusu winnego, aby nie wprowadzać konsumentów w błąd i zagwarantować całkowitą 
zgodność z definicją brandy, która zostanie ustanowiona w rozporządzeniu przyjętym w 
przyszłych regulacjach.

Poprawkę złożyła Pilar Ayuso

Poprawka 198
Załącznik II kategoria A punkt 5 litera c)

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

c) Bez uszczerbku dla przepisów lit. a) ppkt 
1), brandy lub Weinbrand nie zawiera 
alkoholu etylowego ani innego destylatu 
pochodzenia rolniczego.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 199
Załącznik II kategoria A punkt 5 litera c)

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

c) Bez uszczerbku dla przepisów lit. a) ppkt 
1), brandy lub Weinbrand nie zawiera 
alkoholu etylowego ani innego destylatu 
pochodzenia rolniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie ogólnego artykułu wymieniającego wszystkie dozwolone praktyki w zakresie 
wódek (nakreślonego w poprzedniej poprawce) oznaczałoby, że nie byłoby potrzeby 
wymieniania w definicji aromatyzowania (co nie jest zabronione, jest dozwolone).

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 200
Załącznik II kategoria A punkt 5 litera d)

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do lit. c).

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 201
Załącznik II kategoria A punkt 6 litera d)

d) Do przyrządzania okowity z wytłoków z 
winogron lub wytłoków z winogron można 
używać wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych w 
art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy88/388/EWG.

d) Do przyrządzania okowity z wytłoków z 
winogron lub wytłoków z winogron można 
używać wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych w 
art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy88/388/EWG. Wspólna 
destylacja wytłoków z winogron oraz nasion 
roślin aromatycznych – anyżu i fenkułu –
jako tradycyjna praktyka w niektórych 
regionach UE nie jest uznawana za 
aromatyzowanie.
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 202
Załącznik II kategoria A punkt 11 litera e)

e) Nazwę, pod jaką sprzedawany jest 
Hefebrand, można uzupełnić nazwą użytego 
podstawowego surowca.

e) Nazwę, pod jaką sprzedawany jest 
Hefebrand, trzeba uzupełnić nazwą użytego 
podstawowego surowca.

Or. de

Uzasadnienie

W celu poinformowania konsumentów trzeba podać podstawowy użyty surowiec.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 203
Załącznik II kategoria B, tytuł

Kategoria B: Specyficzne napoje 
spirytusowe

Specyficzne napoje spirytusowe

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia odniesienia do kategorii B w tytule kategorii 13-
45, które z kolei spowodowane zostało likwidacją podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 204
Załącznik II kategoria B punkt 13 podpunkt 1)

1) wytwarzane z zachowaniem minimalnej 
proporcji w ilości 100 kilogramów owoców 
na 20 litrów alkoholu 100% obj., przez 
destylację poprzedzoną maceracją 
niektórych owoców jagodowych i innych 
owoców takich, jak maliny, jeżyny, czarne 
borówki i inne, nawet częściowo 
sfermentowanych, w alkoholu etylowym 
pochodzenia rolniczego lub w okowicie albo 
w destylacie.

1) wytwarzane wyłącznie z zachowaniem 
minimalnej proporcji w ilości 100 
kilogramów owoców na 20 litrów alkoholu 
100% obj., przez destylację poprzedzoną 
maceracją niektórych owoców jagodowych i 
innych owoców takich, jak maliny, jeżyny, 
czarne borówki i inne, nawet częściowo 
sfermentowanych, w alkoholu etylowym 
pochodzenia rolniczego lub w okowicie albo 
w destylacie.
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Or. fr

Uzasadnienie

Dodanie słowa „wyłącznie” ułatwi ochronę tradycji destylacji tych wódek oraz 
zabezpieczenia wyrobu przed praktykami polegającymi na barwieniu, słodzeniu lub 
polepszaniu.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 205
Załącznik II kategoria B punkt 16 litera a)

a) Okowita z goryczki to napój spirytusowy 
wytwarzany z destylatu 
przefermentowanych korzeni goryczki, 
nawet z dodatkiem alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.

a) Okowita z goryczki to napój spirytusowy 
wytwarzany z destylatu 
przefermentowanych korzeni goryczki, 
nawet z dodatkiem alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego i/lub destylatu 
owocowego i/lub spirytusu owocowego.

Or. de

Uzasadnienie

W szczególności w regionach alpejskich zamiast spirytusu etylowego do rozcieńczenia 
destylatu goryczki wykorzystuje się raczej destylat owocowy (np. spirytus owocowy). 
Intensywny smak goryczki całkowicie maskuje smak użytego spirytusu. Powyższa poprawka 
jest niezbędna, ponieważ rozcieńczanie destylatami owocowymi jest standardową tradycyjną 
praktyką w wielu małych gorzelniach. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 206
Załącznik II kategoria B pozycja 16 a (nowa)

16a. Meisterwurz 
a) Meisterwurz to napój spirytusowy 
wytwarzany z destylatu korzeni gorysza 
miarzu (peucedanum ostruthium) 
macerowanych w rozpuszczalniku z 
owoców pestkowca przy udziale lub bez 
udziału alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego i/lub destylatów owocowych.
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
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Meisterwurzu wynosi 37,5%. 
c) Do Meisterwurzu nie można dodawać 
substancji zapachowych.

Or. de

Uzasadnienie

„Meisterwurz” był zawsze wytwarzany w ten sposób w gorzelniach w krajach alpejskich, 
dlatego powinno się należycie uwzględnić tę tradycyjną procedurę, służącą zachowaniu 
jakości.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 207
Załącznik II kategoria B punkt 17 litera a)

a) Napoje spirytusowe jałowcowe to napoje 
spirytusowe wytwarzane poprzez 
aromatyzowanie alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego i/lub okowity 
zbożowej i/lub destylatu zbożowego 
jagodami jałowca (juniperus communis).

a) Napoje spirytusowe jałowcowe to napoje 
spirytusowe wytwarzane poprzez 
aromatyzowanie alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego i/lub okowity 
zbożowej i/lub destylatu zbożowego i/lub 
destylatu owocowego i/lub spirytusu 
owocowego jagodami jałowca (juniperus 
communis).

Or. de

Uzasadnienie

Alkohol etylowy pochodzenia rolniczego i/lub okowita zbożowa i/lub destylat zbożowy z 
dodatkiem owoców jałowca już obecnie mogą być dodawane do jałowcowych napojów 
spirytusowych. Dopuszczalne powinno być również stosowanie destylatów owocowych. 
Powyższa poprawka jest niezbędna, ponieważ maceracja jałowca w destylatach owocowych 
to standardowa, tradycyjna praktyka w wielu niewielkich gorzelniach, a powstały w ten 
sposób wyrób ma tak silny smak jałowca, że smak pierwotnego destylatu jest już całkowicie 
niewyczuwalny. 

Poprawkę złożyły Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Poprawka 208
Załącznik II kategoria B punkt 17 litera d)

Napoje spirytusowe jałowcowe można 
wprowadzać do obrotu pod nazwą 

Napoje spirytusowe jałowcowe można 
wprowadzać do obrotu pod nazwą 
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„Wacholder”, „ginebra” lub „genebra”. „Wacholder”, „genevere” lub „genebra”.

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa „ginebra” powinna zostać zastrzeżona do napoju zdefiniowanego w pkt. 18 załącznika 
II do wniosku, w którym zawartość alkoholu musi być dużo wyższa (min. 37,5%). W 
przeciwnym przypadku hiszpańscy konsumenci mogliby zostać wprowadzeni w błąd, ponieważ 
nazwa „ginebra” jest używana jedynie w Hiszpanii i oznacza dokładnie to samo co „gin”. 
Poza tym wniosek Komisji mógłby doprowadzić do ukształtowania nieuczciwych warunków 
konkurencji, zmuszając producentów „ginu" (których wyroby muszą mieć przynajmniej 37,5% 
alkoholu) z producentami „ginebry” – w przypadku którego wymagana zawartość wynosi 
jedynie 15%.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 209
Załącznik II kategoria B punkt 20 litera a) podpunkty 1)-4)

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

1) uzyskiwanym wyłącznie z alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego, o 
maksymalnej zawartości metanolu 
nieprzekraczającej 5 gramów w hektolitrze 
alkoholu 100% obj., którego smak 
nadawany jest wyłącznie poprzez 
redestylację alkoholu etylowego, przy 
obecności wszystkich używanych 
materiałów roślinnych, w tradycyjnej 
aparaturze do ginu,

2) którego smak nadawany jest wyłącznie 
poprzez redestylację alkoholu etylowego, 
przy obecności wszystkich używanych 
materiałów roślinnych, w tradycyjnej 
aparaturze do ginu
3) powstałego z destylatu o zawartości 
alkoholu według objętości wynoszącej co 
najmniej 70%,

3) powstałego z destylatu o zawartości 
alkoholu według objętości wynoszącej co 
najmniej 70%,

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

4) w którym alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego dodany w późniejszym etapie 
musi odpowiadać właściwościom 
wyszczególnionym w załączniku I pkt 3, 
przy czym maksymalna zawartość metanolu 
nie może przekraczać 5 gramów na 
hektolitr 100% alkoholu.
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5) który nie zawiera żadnych substancji 
słodzących ani środków barwiących,

5) który nie zawiera żadnych substancji 
słodzących w ilości większej niż 0,1 gramów 
cukru na litr gotowego wyrobu ani środków 
barwiących,

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W proponowanej definicji wprowadzono nową organizację tekstu zawartego we wniosku 
Komisji, aby nadać mu bardziej przejrzystą formę. Dodatkowe zapisy w ppkt. 4 umożliwiają 
dodanie cukru na potrzeby weryfikacji autentyczności, co umożliwia przedstawicielom sektora 
przeciwdziałanie oszustwom i podrabianiu wyrobów.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Poprawka 210
Załącznik II punkt 29

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

a) Wódka to napój spirytusowy, wytwarzany 
z alkoholu etylowego ze zbóż, ziemniaków 
i/lub melasy z buraków cukrowych:

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami ze zboża, ziemniaków i/lub 
melasy z buraków cukrowych,

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

- destylowany i/lub rektyfikowany do 
minimalnej mocy objętościowej 96,0% w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji i w 
którym maksymalny poziom pozostałości 
odpowiada tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, z tym 
że pozostałość metanolu w wyrobie 
gotowym nie może przekraczać 30 gramów
w hektolitrze czystego alkoholu.

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

Po wykonaniu tego procesu, destylat można 
poddać działaniu właściwych 
pomocniczych środków przetwórczych, 
włącznie z filtrowaniem przez aktywowany 
węgiel drzewny, celem nadania napojowi 
spirytusowemu szczególnych właściwości 
organoleptycznych.
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organoleptycznych.
Maksymalne poziomy pozostałości muszą 
odpowiadać tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, 
jedynie pozostałość metanolu w wyrobie 
gotowym nie może przekraczać 10 gramów 
w hektolitrze czystego alkoholu.
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
wódce wynosi 37,5%.

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

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tradycyjnie wódkę wytwarza się ze zbóż, ziemniaków i/lub melasy z buraków cukrowych, 
dlatego też istotne jest, aby przepisy chroniły ją w taki sposób, w jaki chronią inne napoje 
spirytusowe, takie jak rum, whisky itd. Taka definicja przyczyni się do ochrony standardów 
jakości w zakresie tej istotnej kategorii unijnych napojów spirytusowych.

Poprawkę złożyli Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Poprawka 211
Załącznik II punkt 29

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

a) Wódka to napój spirytusowy, wytwarzany 
z alkoholu etylowego ze zbóż, ziemniaków 
i/lub melasy z buraków cukrowych:

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami ze zboża, ziemniaków i/lub 
melasy z buraków cukrowych,

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

minimalnej mocy objętościowej 96,0% w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji i w 
którym maksymalny poziom pozostałości 
odpowiada tym ustanowionym w załączniku 
I dla alkoholu etylowego, z tym że 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym 
nie może przekraczać 30 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

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

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

Maksymalne poziomy pozostałości muszą 
odpowiadać tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, 
jedynie pozostałość metanolu w wyrobie 
gotowym nie może przekraczać 10 gramów 
w hektolitrze czystego alkoholu.
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
wódce wynosi 37,5%.

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

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Tradycyjnie wódkę wytwarza się ze zbóż, ziemniaków i/lub melasy z buraków cukrowych, 
dlatego też istotne jest, aby przepisy chroniły ją w taki sposób, w jaki chronią inne napoje 
spirytusowe, takie jak rum, whisky, itd. Dobór składników wpływa na właściwości 
organoleptyczne (smak), dlatego zakres tych składników należy ograniczyć do zbóż, 
ziemniaków i/lub melasy z buraków cukrowych.

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

Poprawka 212
Załącznik II punkt 29 litera a), część wprowadzająca i podpunkt 1)

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

a) Wódka to napój spirytusowy, wytwarzany 
z alkoholu etylowego ze zbóż, ziemniaków 
i/lub melasy z buraków cukrowych:

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami, ze zbóż, ziemniaków i/lub 
melasy z buraków cukrowych,

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do pkt. 29 załącznika II złożonej przez Andresa Taranda 
i Genowefę Grabowską.

Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 213
Załącznik II punkt 29

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

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

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami ze zboża, ziemniaków lub melasy 
z buraków cukrowych;

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

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

Po wykonaniu tego procesu, destylat można 
poddać redestylacji i/lub działaniu 

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

właściwych pomocniczych środków 
przetwórczych, włącznie z filtrowaniem 
przez aktywowany węgiel drzewny, celem 
nadania napojowi spirytusowemu 
szczególnych właściwości 
organoleptycznych.

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

Maksymalne poziomy pozostałości muszą 
odpowiadać tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, jedynie 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym
nie może przekraczać 15 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

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

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

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

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

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Zawężenie listy surowców używanych do produkcji wódki jedynie do zbóż, ziemniaków lub 
melasy buraczanej ma na celu utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości i renomy wódek 
oraz zagwarantowanie utrzymania tradycyjnych metod jej produkcji stosowanych od wieków. 
Podana definicja obejmuje około 96% wódek obecnych na rynku UE.

Poprawkę złożył Liam Aylward

Poprawka 214
Załącznik II kategoria B punkt 29

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

z alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, otrzymywany w drodze 
fermentacji z drożdżami ze:

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

1) zbóż, ziemniaków i/lub melasy; lub
2) innych surowców pochodzenia 
rolniczego,

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

destylowany i rektyfikowany w sposób 
zapewniający selektywną redukcję cech 
organoleptycznych użytych surowców oraz 
produktów ubocznych fermentacji,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie wódki wytworzonej z innych 
surowców niż zboża, ziemniaki i melasa, 
należy, w tym samym polu widzenia co 
nazwa handlowa, umieścić adnotację 
„wytworzono z ...”, podając surowiec 
zastosowany do wytworzenia alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego. 
Etykietowanie należy przeprowadzić 
zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE. Rozmiar 
czcionki nie może być mniejszy niż jedna 
trzecia rozmiaru czcionki występującej w 



PE 378.844v01-00 66/87 AM\633686PL.doc

PL

nazwie handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastąpiłaby poprawkę 40 sprawozdawcy i została podzielona na dwie 
części.

W pierwszej dokonano czytelnego podziału na wódkę wytwarzaną ze zbóż, ziemniaków, 
buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz wódkę wytwarzaną z innych surowców. Powyższa 
poprawka uzupełnia wykaz surowców w lit. a) ppkt 1) o melasę, ponieważ nieuwzględnienie 
jej byłoby sprzeczne z zasadami WTO.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 215
Załącznik II kategoria B punkt 29

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

a) Wódka to napój spirytusowy wytwarzany 
z alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego, otrzymywany w drodze 
fermentacji z drożdżami ze:

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

1) zbóż, ziemniaków i/lub melasy; lub
2) innych surowców pochodzenia 
rolniczego,

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

destylowany i rektyfikowany w sposób 
zapewniający selektywną redukcję cech 
organoleptycznych użytych surowców oraz 
produktów ubocznych fermentacji,

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

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

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

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

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
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wódce wynosi 37,5%. wódce wynosi 37,5%.
c) Dodawać można jedynie naturalne środki 
aromatyzujące występujące w destylacie 
otrzymanym ze sfermentowanych 
surowców. Ponadto, poza aromatem 
dominującym, wyrobowi można nadawać 
specjalne właściwości organoleptyczne.

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

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

Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie wódki wytworzonej z innych 
surowców niż zboża, ziemniaki i melasa, 
należy, w tym samym polu widzenia co 
nazwa handlowa, umieścić adnotację 
„wytworzono z ...”, podając surowiec 
zastosowany do wytworzenia alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego. 
Etykietowanie należy przeprowadzić 
zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE. Rozmiar 
czcionki nie może być mniejszy niż jedna 
trzecia rozmiaru czcionki występującej w 
nazwie handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka zastąpiłaby poprawkę 40 sprawozdawcy i została podzielona na dwie 
części.

W pierwszej dokonano czytelnego podziału na wódkę wytwarzaną ze zbóż, ziemniaków, 
buraków cukrowych i trzciny cukrowej oraz wódkę wytwarzaną z innych surowców. Powyższa 
poprawka uzupełnia wykaz surowców w lit. a) ppkt 1) o melasę, ponieważ nieuwzględnienie 
jej byłoby sprzeczne z zasadami WTO.

Poprawkę złożył Carl Schlyter

Poprawka 216
Załącznik II kategoria B punkt 29

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

a) Wódka to napój spirytusowy, wytwarzany 
z alkoholu etylowego ze zbóż. ziemniaków 
i/lub melasy z buraków cukrowych:

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami ze zboża, ziemniaków i/lub 
melasą z buraków cukrowych,
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2) destylowany i/lub rektyfikowany w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji,

destylowany i/lub rektyfikowany do 
minimalnej mocy objętościowej 96,0% w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji i w 
którym maksymalny poziom pozostałości 
odpowiada tym ustanowionym w załączniku 
I dla alkoholu etylowego, z tym że 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym 
nie może przekraczać 10 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

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

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

Maksymalne poziomy pozostałości muszą 
odpowiadać tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, 
jedynie pozostałość metanolu w wyrobie 
gotowym nie może przekraczać 10 gramów 
w hektolitrze czystego alkoholu.
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu w 
wódce wynosi 37,5%.

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

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

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 217
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a), część wprowadzająca

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

Wódka to napój spirytusowy wytwarzany z 
alkoholu etylowego otrzymywanego ze zbóż, 
ziemniaków i/lub melasy buraczanej:

Or. pl

Uzasadnienie

Wódka jest napojem spirytusowym tradycyjnie przygotowywanym na bazie zboża, ziemniaków 
i/lub melasy buraczanej, w związku z czym konieczne jest zapewnienie, zgodnie z celami 
projektowanego rozporządzenia, równoważnej ochrony dla tego napoju, tak jak ma to miejsce 
w przypadku innych napojów destylowanych (rum, whisky itp.) Będzie to z korzyścią zarówno 
dla producentów, jak i przede wszystkim dla konsumentów tego napoju.

Proponowane w niniejszej poprawce rozwiązanie zostało również przyjęte w sprawozdaniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, jak również w ostatecznej 
wersji opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Ponadto, w formalnym 
wystąpieniu, potrzebę zawężenia definicji wódki poparło także COPA – COGECA. 

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Poprawka 218
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a), część wprowadzająca

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

a) Wódka to napój spirytusowy, wytwarzany 
z alkoholu etylowego ze zbóż, ziemniaków 
i/lub melasy z buraków cukrowych:

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.
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Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 219
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a)

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

a) Wódka to napój spirytusowy wytwarzany 
w drodze rektyfikacji alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub jego filtrowania 
przez węgiel aktywowany, z możliwością 
następującej bezpośredniej destylacji lub 
równoważnego procesu, w sposób 
zapewniający selektywną redukcję cech 
organoleptycznych użytego surowca.

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

2) destylowany i/lub rektyfikowany w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji,
Po wykonaniu tego procesu, destylat można 
poddać redestylacji i/lub działaniu 
właściwych pomocniczych środków 
przetwórczych, włącznie z filtrowaniem 
przez aktywowany węgiel drzewny, celem 
nadania napojowi spirytusowemu 
szczególnych właściwości 
organoleptycznych.
Maksymalne poziomy pozostałości muszą 
odpowiadać tym ustanowionym w 
załączniku I dla alkoholu etylowego, jedynie 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym 
nie może przekraczać 10 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy utrzymać definicję obowiązującą obecnie, w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem
nr 1576/80, wprowadzając do niej niewielkie zmiany.

Poza tym w art. 5 zezwolono wszystkim państwom członkowskim na stanowienie bardziej 
rygorystycznych przepisów dotyczących etykietowania, opakowań i prezentacji napojów 
spirytusowych wytwarzanych na ich własnym terytorium. Zapewnia to dostateczne możliwości 
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reakcji na specyficzne potrzeby konsumentów ustalone w poszczególnych państwach 
członkowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Poprawka 220
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a) podpunkt 1)

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

1) otrzymywany w drodze fermentacji z 
drożdżami ze zboża, ziemniaków i/lub 
melasy z buraków cukrowych, 

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Poprawka 221
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a) podpunkt 2)

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

2) destylowany i/lub rektyfikowany do 
minimalnej mocy objętościowej 96,0% w 
sposób zapewniający selektywną redukcję 
cech organoleptycznych użytych surowców 
oraz produktów ubocznych fermentacji i w 
którym maksymalny poziom pozostałości 
odpowiada tym ustanowionym w załączniku 
I dla alkoholu etylowego, z tym że 
pozostałość metanolu w wyrobie gotowym 
nie może przekraczać 30 gramów w 
hektolitrze czystego alkoholu.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.
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Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Poprawka 222
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a) podpunkt 2) akapit drugi

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Poprawka 223
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera a) podpunkt 2) akapit trzeci

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożyli Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Poprawka 224
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera d)

d) Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 

skreślona
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etykiecie należy wskazać, w tym samym 
polu widzenia co nazwa handlowa, surowce 
zastosowane do wytworzenia alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego. Rozmiar 
czcionki nie może być większy niż połowa i 
nie może być mniejszy niż jedna trzecia 
rozmiaru czcionki występującej w nazwie 
handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożył Jiří Maštálka

Poprawka 225
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera d)

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

d) Zgodnie z art. 5 państwa członkowskie 
mogą ustanawiać surowsze lub dodatkowe 
przepisy dotyczące opisu, etykietowania, 
pakowania i prezentacji wódki.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II pkt 29 lit. a), złożonej przez Jiří’ego Maštálkę.

Poprawkę złożyli Linda McAvan, Riitta Myller

Poprawka 226
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera d)

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

2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na
etykiecie wódki, której nie wytworzono z 
ziemniaków, zbóż, ani melasy, należy, w 
tym samym polu widzenia co nazwa 
handlowa, umieścić adnotację 
„wytworzono z ...”, podając surowiec 
zastosowany do wytworzenia alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego. 
Etykietowanie należy przeprowadzić 
zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE. Rozmiar 
czcionki nie może być mniejszy niż jedna 
trzecia rozmiaru czcionki występującej w 
nazwie handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do załącznika II kategoria B pkt 29, złożonej przez Andresa 
Taranda.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 227
Załącznik II kategoria B punkt 29 litera d)

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

d) Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE w opisie, prezentacji lub na 
etykiecie wódki, której nie wytworzono z
ziemniaków, zboża ani melasy, należy, w 
tym samym polu widzenia co nazwa 
handlowa, umieścić adnotację „wytworzono 
z ...”, podając surowiec zastosowany do 
wytworzenia alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego. Etykietowanie 
należy przeprowadzić zgodnie z dyrektywą
2000/13/WE. Rozmiar czcionki nie może 
być mniejszy niż dwie trzecie rozmiaru 
czcionki występującej w nazwie handlowej.

Or. de

Uzasadnienie

Wódkę ze zboża, ziemniaków i melasy z buraków cukrowych można określić jako wyrób 
wytwarzany w sposób tradycyjny. Wyrób ten powinien zatem nosić nazwę „wódka” bez 
dodatkowych określeń. Ponieważ alkohol etylowy zawarty w wódce może być wytwarzany 
również z innych produktów rolnych, należy podać użyty surowiec, ułatwiając konsumentom 
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bardziej precyzyjne ustalenie, jaki rodzaj wódki nabywają.

Poprawkę złożyły Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Poprawka 228
Załącznik II kategoria B punkt 31 litera a) akapit pierwszy

d) Do prezentacji likierów wytwarzanych we 
Wspólnocie w przypadku zastosowania 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
można używać następujących nazw 
złożonych, w celu odzwierciedlenia 
tradycyjnych metod wytwarzania:

d) Do prezentacji likierów wytwarzanych we 
Wspólnocie w przypadku zastosowania 
alkoholu etylowego pochodzenia winnego
można używać następujących nazw 
złożonych, w celu odzwierciedlenia 
tradycyjnych metod wytwarzania:

Or. es

Uzasadnienie

Nazwa „brandy” musi pozostać zastrzeżona dla napojów spirytusowych uzyskiwanych ze 
spirytusu winnego, tak aby nie wprowadzać konsumentów w błąd i zagwarantować całkowitą 
zgodność z definicją brandy, która zostanie ustanowiona w rozporządzeniu przyjętym w 
przyszłych regulacjach.

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 229
Załącznik II kategoria B punkt 40 litera a)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Angielska wersja definicji „nocino” zawiera błąd, ponieważ wyrób ten otrzymywany jest 
w drodze maceracji i/lub destylacji całych orzechów, a nie tylko ich jąder. Poza tym błędnie 
podano nazwę naukową orzecha.
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Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 230
Załącznik II kategoria B punkt 40 litera a)

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Angielska wersja definicji „nocino” zawiera błąd, ponieważ wyrób ten otrzymywany jest 
w drodze maceracji i/lub destylacji całych orzechów, a nie tylko ich jąder. Definicja zawiera 
również błąd w pisowni (Juglans, nie Jugians). 

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 231
Załącznik II kategoria B punkt 41 litera c)

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

c) Do przyrządzania likieru jajecznego lub 
advocaata / avocata / Adwokata nie można 
używać żadnych wyrobów z suszonych jaj.

Or. de

Uzasadnienie

Aby wykluczyć potrzebę stosowania barwników takich jak beta karoten, należy używać 
wyłącznie czystych żółtek jaj (bez żadnego dodatku białek). Należy zakazać stosowania 
wyborów z suszonych jaj w przypadku wysokiej jakości wyrobów wytwarzanych przy 
wykorzystaniu tradycyjnych metod.

Poprawkę złożyli Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Poprawka 232
Załącznik II kategoria B punkt 44a (nowy)

44a. Vruchtenjenever lub Jenever met 
vruchten
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a) Vruchtenjenever lub Jenever met 
vruchten oznacza likier lub inny napój 
spirytusowy spełniający następujące 
warunki:
1. otrzymywany poprzez wzbogacenie 
jenever preparatem aromatyzującym z 
owoców lub roślin i/lub części owoców lub 
roślin, poprzez dodanie soku owocowego 
i/lub destylatu owoców lub roślin bądź 
destylatów skoncentrowanych aromatów 
owocowych lub roślinnych;
2. jego aromatyzacja może zostać 
uzupełniona poprzez dodanie naturalnych 
i/lub identycznych z naturalnymi środków 
aromatyzujących,
3. ewentualnie słodzony;
4. wykazujący organoleptyczne cechy 
określonego rodzaju owocu;
- o minimalnej objętościowej mocy 
alkoholu 20%.
Słowo „vruchten” można zastąpić nazwą 
właściwego owocu.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy zachować definicję „vruchtenjenever” (zobacz załącznik do rozporządzenia (WE) 
nr 1014/90), ponieważ charakterystyka tego napoju nie jest w pełni zbieżna z opisem jenever. 
„Vruchtenjenever” (jenever owocowy) nie można więc uznać za wyrób, którego ochronę 
nazwy gwarantuje oznaczenie geograficzne dla „jenever”, zawarte w załączniku III.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 233
Załącznik II kategoria B punkt 45 litera a)

a) Topinambur to napój spirytusowy 
wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji 
bulw topinambura (Helianthus tuberosus L.).

a) Topinambur to napój spirytusowy 
wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji 
i destylacji bulw topinambura (Helianthus 
tuberosus L.), w którym objętościowa moc 
alkoholu nie może przekroczyć 86%.

Or. de



PE 378.844v01-00 78/87 AM\633686PL.doc

PL

Uzasadnienie

W tym przypadku chodzi o wódkę, a zatem w wyniku destylacji nie może powstać wyrób 
o zawartości alkoholu przekraczającej 86%.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 234
Załącznik II kategoria C tytuł

Kategoria C: Pozostałe napoje spirytusowe Pozostałe napoje spirytusowe

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia odniesienia do kategorii C w tytule kategorii 46a 
i 46b, które z kolei spowodowane zostało likwidacją podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 235
Załącznik II kategoria C punkt 2

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

45a. Rum-Verschnitt wytwarzany jest w 
Niemczech i uzyskuje się go przez 
zmieszanie rumu z alkoholem, przy czym co 
najmniej 5% zawartości alkoholu w wyrobie 
gotowym musi pochodzić z rumu. W 
zakresie dotyczącym etykietowania i 
prezentacji wyrobu Rum-Verschnitt, w 
przypadku jego opisu, prezentacji lub 
etykietowania, wyraz Verschnitt musi być 
napisany czcionką tego samego rodzaju, 
rozmiaru I koloru, oraz w tym samym 
wierszu co wyraz „Rum”, a w przypadku 
butelek musi być zamieszczony na etykiecie 
frontowej. W przypadku sprzedaży danego 
wyrobu poza rynkiem niemieckim, na 
etykiecie musi zostać podany jego skład 
alkoholu.

Or. de
(Tekst w kolumnie z załącznika II, kategoria C, ustęp 2)
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Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 236
Załącznik II kategoria C punkt 3

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

45b. Slivovice wytwarzana jest w Republice 
Czeskiej i otrzymuje się ją przez dodanie do 
destylatu śliwek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego w maksymalnej 
proporcji 30% obj., przy czym proces ten 
jest przeprowadzany przed destylacją 
końcową. Wyrób ten musi być określony 
jako „napój spirytusowy”, również można 
stosować nazwę Slivovice, zamieszczoną w 
tym samym polu widzenia na etykiecie 
frontowej. W przypadku wprowadzania 
danej omawianej czeskiej Slivovicy do 
obrotu we Wspólnocie, na etykiecie 
frontowej musi zostać podany skład 
alkoholu. Przepis ten stosuje się nie 
naruszając używania nazwy Slivovice dla 
napojów spirytusowych okowit owocowych 
wymienionych w kategorii 9.

Or. en
(Tekst w kolumnie z załącznika II, kategoria C, ustęp 3)

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Linda McAvan

Poprawka 237
Załącznik II kategoria C punkt 1

1. Do opisu, prezentacji i etykietowania 
wszystkich napojów spirytusowych, które 
odpowiadają definicji podanej w art. 1, lecz 
nie kwalifikują się do objęcia kategorią A 

Do opisu, prezentacji i etykietowania 
wszystkich napojów spirytusowych, które 
odpowiadają definicji podanej w art. 1, lecz 
nie kwalifikują się do objęcia kategoriami 1-
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lub B używa się nazwy handlowej „napój 
spirytusowy”.

45 używa się nazwy handlowej „napój 
spirytusowy”.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi konsekwencję skreślenia podziału na trzy kategorie w art. 3.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 238
Załącznik III punkt 1 tabela

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

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

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada

Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że określenie „tradycyjny” zostało zdefiniowane w pkt 1 załącznika II, nie 
pojawia się ono już wśród oznaczeń geograficznych.

Należy zapewnić możliwość uwzględniania w ramach nowych oznaczeń geograficznych 
zarówno różnorodności, jak i szczególnego charakteru rumu wytwarzanego we francuskich 
departamentach zamorskich.
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Poprawkę złożyli Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Poprawka 239
Załącznik III punkt 1 tabela

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

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

Ron de Málaga Ron de Málaga

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

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że określenie „tradycyjny” zostało zdefiniowane w pkt. 1 załącznika II, nie 
pojawia się ono już wśród oznaczeń geograficznych

Należy zapewnić możliwość uwzględniania w ramach nowych oznaczeń geograficznych 
zarówno różnorodności, jak i szczególnego charakteru rumu wytwarzanego we francuskich 
departamentach zamorskich.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Jill Evans

Poprawka 240
Załącznik III punkt 2 tabela, pozycja 1a (nowa)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en
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Uzasadnienie

Dzięki wprowadzeniu powyższej poprawki nazwie w języku szkockim gaelickim przyznaje się 
taką samą ochronę, jaką przyznano wersji w języku angielskim i jej irlandzkiemu 
odpowiednikowi, przy czym producenci szkockiej whisky nie mają obowiązku używania nazwy 
gaelickiej.

Poprawkę złożył John Bowis

Poprawka 241
Załącznik III punkt 2, tabela

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky

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

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

Irish Whiskey Irish Whiskey

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

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

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

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(wpis został przeniesiony)

Uzasadnienie

Należy utrzymać obecnie obowiązujące przepisy umożliwiające uzupełnianie oznaczeń 
geograficznych o dodatkowe szczegóły, zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez właściwy 
organ danego państwa. Chociaż określenia „malt” oraz „grain” są powszechnie stosowane 
w odniesieniu do szkockiej whisky, nie są to jedyne dopuszczalne określenia. Należy usunąć 
wszelkie wątpliwości co do tego, że o dopuszczeniu dodatkowych określeń dotyczących 
szkockiej whisky powinien decydować właściwy organ w Wielkiej Brytanii.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 242
Załącznik III punkt 5 tabela, pozycje 3-5
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Wniosek Komisji

Brandy Αττικής / Brandy z Attyki

Brandy Πελοποννήσου / Brandy z 
Peloponezu

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy z Grecji 
Środkowej

Poprawka Parlamentu

Brandy Αττικής / Brandy z Attyki Grecja
Brandy Πελοποννήσου / Brandy z 
Peloponezu

Grecja

Brandy Κεντρικής Greeceς / Brandy z Grecji 
Środkowej

Grecja

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 243
Załącznik III punkt 6 tabela, pozycja 34a (nowa)

Tsikoudia                            Grecja

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 244
Załącznik III punkt 6 tabela, pozycja 35a (nowa)

Tsipouro                             Grecja

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 245
Załącznik III punkt 10 tabela, pozycja 9a (nowa)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de
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Uzasadnienie

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand jest wytwarzany z owoców gruszy pospolitej oraz stanowi 
typową, lokalną okowitę z owoców wysokiej jakości. W związku z powyższym ten regionalny 
napój powinien zostać wyróżniony poprzez oznaczenie geograficzne.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 246
Załącznik III punkt 10 tabela, pozycja 9b (nowa)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Uzasadnienie

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand jest wytwarzany z owoców gruszy pospolitej oraz stanowi 
typową, lokalną okowitę z owoców wysokiej jakości. W związku z powyższym ten regionalny 
napój powinien zostać wyróżniony poprzez oznaczenie geograficzne.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 247
Załącznik III punkt 10 tabela, pozycja 9c (nowa)

Pregler

Or. de

Uzasadnienie

Pregler jest wytwarzany z jabłek i gruszek oraz stanowi typową, lokalną okowitę z owoców 
wysokiej jakości ze wschodniego Tyrolu. W związku z powyższym ten regionalny napój 
powinien zostać wyróżniony poprzez oznaczenie geograficzne.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 248
Załącznik III punkt 23 tabela, pozycje 7a-7e (nowe)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo z Mityleny       ...
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Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo z Plomari             ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo z Kalamaty           ...

Ούζο Θράκης /Ouzo z Tracji                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo z Macedonii      ...

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 249
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycja 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee     Austria Jagertee/Jagatee                          Austria

Jägertee                                     Austria,
Niemcy

Or. de

Uzasadnienie

W akcie o przystąpieniu Austrii, nazwy Jägertee, Jagertee oraz Jagatee zostały omyłkowo 
zastrzeżone dla wyrobów austriackich, chociaż podobne tradycyjne wyroby wytwarzane są 
w Niemczech. Treść poprawki odpowiada zobowiązaniom zaciągniętym przez Komisję oraz 
faktycznemu użyciu tych odmian językowych w Niemczech i Austrii.

Poprawkę złożyły Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Poprawka 250
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycje 31a-31d (nowe)

Μαστίχα Χίου/Masticha z Chios     Grecja
Κίτρο Νάξου/Kitro z Naksos          ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...
Koum Kouat z Korfu
Τεντούρα/Tentoura                        ...

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 251
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycje 31a-31d (nowe)
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Liquore di limoni di Sorrento             Włochy

Liquore di limoni della Costa d’Amalfi        ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d’Aosta      ...

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 252
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycje 31a-31d (nowe)

Liquore di limoni di Sorrento              Włochy

Liquore di limoni della Costa d’Amalfi        ...

Genepì del Piemonte                                      ...

Genepì della Val d’Aosta          ...

Poprawkę złożyli Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Poprawka 253
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycja 31a (nowa)

Nocino di Modena Włochy

Poprawkę złożył Vittorio Prodi

Poprawka 254
Załącznik III punkt 31 tabela, pozycja 31a (nowa)

Nocino di Modena Włochy

Or. it

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 255
Załącznik III kategoria C tabela, pozycja 4a (nowa)

Wildschönauer Krautinger

Or. de
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Uzasadnienie

Wildschönauer Krautinger uzyskiwany jest z rzepy uprawianej w okolicach Wildschönau. Ta 
typowa lokalna okowita z owoców wysokiej jakości jest także destylowana i wytwarzana w 
tym regionie. W związku z powyższym ten regionalny napój powinien zostać wyróżniony 
poprzez oznaczenie geograficzne.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 256
Załącznik III kategoria C tabela, pozycja 4b (nowa)

Krautinger

Or. de

Uzasadnienie

Krautinger uzyskiwany jest z rzepy i stanowi typową, lokalną okowitę z owoców wysokiej 
jakości. W związku z powyższym ten regionalny napój powinien zostać wyróżniony poprzez 
oznaczenie geograficzne.


