
AM\633686RO.doc PE 378.844v01-00

RO RO

EUROPEAN PARLIAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

12.12.2006 PE 378.844v01-00

AMENDAMENTELE 102-256

Proiect de raport (PE 374.473v02-00)
Horst Schnellhardt
Propunere de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind definirea, 
desemnarea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase

Propunere de regulament (COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendamentul 102

Respinge propunerea Comisiei.

Or. sv

Justification

Spritdrycker har ursprung i specifika områden. Där håller man fast vid traditionella metoder 
medan regioner dit dryckerna senare spritt sig tillverkar dem annorlunda. Oftast tillåts då 
inte dessa produkter inom EU. Men när däremot en produkt uppträtt på marknaden som 
kallas vodka trots att den tillverkats som en rom eller en grappa så tas det som skäl för att 
vodka skulle sakna tradition och ursprung. Det vore bättre att minimera EUs regler för alla 
spritdrycker och istället kräva att det på etiketten framgår vilka råvaror och processer som 
använts. Så kan också restriktioner mot import av t ex whisky från Indien avskaffas.
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Amendament depus de Christofer Fjellner

Amendmentul 103
Alineatul (1a) (nou)

(1a). Invită Comisia să facă o nouă propunere prin care să trateze toate tipurile de 
băuturi spirtoase în mod egal.

Justification

Spritdrycker har ursprung i specifika områden. Där håller man fast vid traditionella metoder 
medan regioner dit dryckerna senare spritt sig tillverkar dem annorlunda. Oftast tillåts då 
inte dessa produkter inom EU. Men när däremot en produkt uppträtt på marknaden som 
kallas vodka trots att den tillverkats som en rom eller en grappa så tas det som skäl för att 
vodka skulle sakna tradition och ursprung. Det vore bättre att minimera EUs regler för alla 
spritdrycker och istället kräva att det på etiketten framgår vilka råvaror och processer som 
använts. Så kan också restriktioner mot import av t ex whisky från Indien avskaffas.

Or. sv

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone,

Amendamentul 104
Referirea 1

- având în vedere tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
95,

- având în vedere tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele 
95 şi 37,

Or. it

Justification

Al fine di sottolineare l'importanza dell'agricoltura nel presente regolamento.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 105
Referirea 1

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul
95,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolele
95 şi 37,

Or. pl
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Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 106
Considerentul 1

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a 
normelor generale privind definirea, 
desemnarea şi prezentarea băuturilor 
spirtoase şi Regulamentul (CEE) nr. 1014/90 
al Comisiei din 24 aprilie 1990 de stabilire a 
normelor de aplicare privind definirea, 
descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase 
şi-au dovedit eficacitatea în reglementarea 
sectorului băuturilor spirtoase. Cu toate 
acestea, în lumina experienţei recente, este 
necesară clarificarea normelor aplicabile în 
domeniul definirii, desemnării, prezentării şi 
protecţiei anumitor băuturi spirtoase. 
Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 ar trebui, 
prin urmare, să fie abrogat şi înlocuit cu un 
nou regulament.

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a 
normelor generale privind definirea, 
desemnarea şi prezentarea băuturilor 
spirtoase şi Regulamentul (CEE) nr. 1014/90 
al Comisiei din 24 aprilie 1990 de stabilire a 
normelor de aplicare privind definirea, 
descrierea şi prezentarea băuturilor spirtoase 
şi-au dovedit eficacitatea în reglementarea 
sectorului băuturilor spirtoase. Cu toate 
acestea, în lumina experienţei recente, este 
necesară clarificarea normelor aplicabile în 
domeniul definirii, desemnării, prezentării, 
etichetării şi protecţiei anumitor băuturi 
spirtoase. Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 
ar trebui, prin urmare, să fie abrogat şi 
înlocuit cu un nou regulament.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 107
Considerentul 2

(2) Sectorul băuturilor spirtoase este 
important atât pentru consumatorii, cât şi 
pentru producătorii din cadrul Comunităţii. 
Măsurile aplicabile acestui sector ar trebui să 

(2) Sectorul băuturilor spirtoase este 
important atât pentru consumatorii, cât şi 
pentru producătorii din cadrul Comunităţii. 
Măsurile aplicabile acestui sector ar trebui să 



AM\633686RO.doc PE 378.844v01-00 4/84 AM\

RO

contribuie la atingerea unui nivel înalt de 
protecţie a consumatorilor, la prevenirea 
înşelăciunilor, la transparenţa pieţei şi la o 
concurenţă loială. În acest mod, măsurile vor 
proteja reputaţia pe care băuturile spirtoase 
de provenienţă comunitară au dobândit-o în 
cadrul Comunităţii şi pe piaţa mondială, 
ţinând în continuare seama de practicile 
tradiţionale utilizate la fabricarea băuturilor 
spirtoase, precum şi de cererea crescândă de 
protejare şi informare a consumatorilor. 
Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, 
luată în considerare, în cazul în care această 
inovare duce la îmbunătăţirea calităţii.

contribuie la atingerea unui nivel înalt de 
protecţie a consumatorilor, la prevenirea 
înşelăciunilor, la transparenţa pieţei şi la o 
concurenţă loială. În acest mod, măsurile vor 
proteja reputaţia pe care băuturile spirtoase 
de provenienţă comunitară au dobândit-o în 
cadrul Comunităţii şi pe piaţa mondială, 
ţinând în continuare seama de practicile 
tradiţionale utilizate la fabricarea băuturilor 
spirtoase, precum şi de cererea crescândă de 
protejare şi informare a consumatorilor. 
Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, 
luată în considerare în definiţiile menţionate 
în anexa II, în cazul în care această inovare 
duce la îmbunătăţirea calităţii, fără a afecta 
caracterul tradiţional al băuturilor 
spirtoase în cauză.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 108
Considerentul 3

3) Pentru a realiza o abordare mai 
sistematică a legislaţiei care reglementează 
băuturile spirtoase, aceste băuturi ar trebui 
clasificate în trei categorii, în conformitate 
cu o serie de criterii de producţie şi 
etichetare bine definite.

eliminat

Or. it
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Justification

Il regolamento si attiene al principio di mantenere l'elevata qualità di tutte le bevande
spiritose La classificazione proposta lascia intendere che la categoria I sia "la forma più
pura del prodotto" e suggerisce una qualità inferiore per le altre due categorie, va pertanto
respinta.

Amendament depus de Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Amendamentul 109
Considerentul 3a (nou)

(3a) Consumul cronic de alcool poate duce 
la tulburări mentale şi fiziologice (hepatice, 
cardiovasculare) şi poate dăuna fătului. 
Consumul excesiv de alcool este asociat cu 
o „ruptură” de mediul social, violenţă şi 
accidente rutiere mortale. Alcoolismul 
reprezintă una dintre cele mai costisitoare 
dependinţe din lume. Consumul de alcool 
este în creştere în majoritatea ţărilor UE. 
Creşterea consumului de alcool în rândul 
adolescenţilor este un motiv de îngrijorare. 
În prezent, statele membre sunt în măsură 
să introducă avertismente obligatorii 
privind efectele băuturilor alcoolice asupra 
sănătăţii. Acestea ar trebui să fie încurajate 
în eforturile lor, în special în ceea ce 
priveşte avertismentele privind pericolele 
referitoare la consumul de alcool în timpul 
sarcinii. Comisia ar trebui să analizeze 
necesitatea armonizării avertismentelor 
asupra sănătăţii.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 110
Considerentul 5

(5) În special, alcoolul etilic utilizat la 
fabricarea băuturilor spirtoase ar trebui să fie
exclusiv de origine agricolă, pentru a 
respecta aşteptările consumatorilor şi a se 
conforma practicilor tradiţionale. Acest 
lucru va asigura şi o piaţă de desfacere 
pentru produsele agricole de bază.

(5) În special, trebuie subliniat că alcoolul 
etilic utilizat la fabricarea băuturilor 
spirtoase ar trebui să fie, în continuare, 
exclusiv de origine agricolă, pentru a 
respecta aşteptările consumatorilor şi a se 
conforma practicilor tradiţionale. Acest 
lucru va asigura şi o piaţă de desfacere 
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pentru produsele agricole de bază.

Or. es

Justification

Conviene aclarar que en la actualidad, sobre la base del reglamento en vigor, no es posible 
utilizar otro alcohol etílico distinto del agrícola.

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 111
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol.;

c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15 % vol.;

Or. it

Justification

La definizione di bevanda spiritosa non deve fare riferimento soltanto al presente
regolamento, ma in generale deve valere per tutti i prodotti alimentari. Inoltre il valore
massimo dell'80% escluderebbe diverse produzioni tipiche artigianali locali  molto diffuse su 
tutto il territorio italiano.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Amendamentul 112
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol.;

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol., în 
conformitate cu excepţiile de la aceste 
valori menţionate în anexele la prezentul 
regulament;

Or. nl

Justification

In de bijlagen worden uitzonderingen gemaakt op deze waarden zoals in het geval van 
eierlikeur en advocaat. (Bijlage II punt 42).
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 113
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol.;

c) având concentraţia alcoolică minimă de 
20% vol. şi maximă de 80% vol.;

Or. pl

Justification

Poprawka ma na celu wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 114
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol.;

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol., în 
conformitate cu excepţiile de la aceste 
valori menţionate în anexele la prezentul 
regulament;

Or. pl

Justification

W załącznikach określa się odstępstwa od tych wartości, jak np. w odniesieniu do „Likieru 
jajecznego lub advocaat / avocat /Advokat” (załącznik II punkt 41).

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 115
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol.;

(c) având concentraţia alcoolică minimă de 
15% vol. şi maximă de 80% vol., în cazul 
consumului uman final;

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 116
Articolul 1 alineatul (1) litera (d) punctul (i) a doua liniuţă 

- prin macerarea unor substanţe vegetale
şi/sau

- prin macerarea sau prelucrarea similară a 
unor materii vegetale în alcool etilic de 
origine agricolă şi/sau în distilate de 
origine agricolă, şi/sau în băuturi spirtoase, 
în sensul prezentului regulament, şi/sau

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 117
Articolul 1 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) a patra liniuţă

– băuturi eliminat

Or. pl

Justification

 Poprawka ma na celu wprowadzenie bardziej precyzyjnej definicji.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 118
Articolul 1 alineatul 1a (nou)

Concentraţia alcoolică minimă prevăzută la 
litera (c) nu aduce atingere definiţiei 
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produselor menţionate la categoria 41 din 
anexa II.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 119
Articolul 1 alineatul 1a (nou)

(1a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la articolul 1, 
„rachiurile” pot:
(a) suferi „rotunjiri” („rounding off”) în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I şi cu legislaţia specifică 
din statele membre;
(b) fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile 
şi cerinţele tehnice din anexa I. Cu toate 
acestea, îndulcitorii, astfel cum sunt 
definiţi în Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 94/35/CE1, pot fi 
utilizaţi doar la fabricarea băuturilor 
spirtoase care nu se încadrează în niciuna 
din definiţiile tehnice din anexa II la 
prezentul regulament;
(c) fi aromatizate în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I;
(d) conţine adaosuri de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);
(e) fi colorate în conformitate cu definiţiile 
şi cerinţele tehnice din anexa I.
(2) Practicile menţionate la alineatul (1) 
sunt considerate a fi permise pentru toate 
băuturile spirtoase, fără a aduce atingere 
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dispoziţiilor prevăzute în anexa II.
(3) Practicile menţionate la alineatul (1) 
sunt în conformitate cu metodele 
tradiţionale existente de fabricare a 
băuturilor spirtoase.
1 JO L 237, 10.9.1994, p. 3. Directivă astfel cum a 
fost modificată ultima dată prin Directiva 
2006/52/CE (JO L 204, 26.7.2006, p. 10). 

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 120
Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

(1a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la articolul 1, 
„rachiurile” pot:
(a) suferi „rotunjiri” („rounding off”) în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I şi cu legislaţia specifică 
din statele membre;
(b) fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile 
şi cerinţele tehnice din anexa I. Cu toate 
acestea, îndulcitorii, astfel cum sunt 
definiţi în Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 94/35/CE, pot fi 
utilizaţi doar la fabricarea băuturilor 
spirtoase care nu se încadrează în niciuna 
din definiţiile tehnice din anexa II la 
prezentul regulament;
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(c) fi aromatizate în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I;
(d) conţine adaosuri de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);
(e) fi colorate în conformitate cu definiţiile 
şi cerinţele tehnice din anexa I.
(2) Practicile menţionate la alineatul (1) 
sunt considerate a fi permise pentru toate 
băuturile spirtoase, fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute în anexa II.
(3) Practicile menţionate la alineatul (1) 
sunt în conformitate cu metodele 
tradiţionale existente de fabricare a 
băuturilor spirtoase.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Renate Sommer

Amendamentul 121
Articolul 2 alineatul (3a) (nou)

Produsele care conţin alcool etilic şi un 
denaturant, indiferent de concentraţia de 
alcool etilic, sunt clasificate în conformitate 
cu clasificarea vamală a Uniunii Europene 
ca „alcool etilic şi alte tipuri de alcool, fără 
denaturanţi, de orice concentraţie” şi nu 
pot fi utilizate la fabricarea băuturilor 
spirtoase.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 122
Articolul 3

Băuturile spirtoase se clasifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) „rachiuri”: produsele cuprinse în lista 
de la categoria A din anexa II;
(b) „băuturi spirtoase specifice”: produsele 
cuprinse în lista de la categoria B din 
anexa II;
(c) „alte băuturi spirtoase”: produsele 
cuprinse în lista de la categoria C din 
anexa II;

Or. pl

Justification

Zaproponowany podział nie oddaje istotnych różnic między poszczególnymi kategoriami.

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 123
Articolul 3

Băuturile spirtoase se clasifică după cum 
urmează:

Şi concomitent în anexa II se elimină 
următoarele titluri:

a) „rachiuri”: produsele cuprinse în lista 
de la categoria A din anexa II;

Categoria A: Rachiuri

b) „băuturi spirtoase specifice”: produsele 
cuprinse în lista de la categoria B din 
anexa II;

Categoria B: Băuturi spirtoase specifice

b) „alte băuturi spirtoase”: produsele 
cuprinse în lista de la categoria C din 
anexa II;

Categoria C: Alte băuturi spirtoase

Or. it
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Justification

Questa classificazione non è né logica né trasparente e, per di più, assegna erroneamente 
alcuni prodotti a un determinato gruppo e induce il consumatore in errore quanto alla 
qualità, giacché si discosta dalle pratiche attuali. Inoltre, suggerisce a torto l'esistenza di una 
gerarchia di qualità tra i prodotti in questione.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 124
Articolul 4

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria A din
anexa II, „rachiurile”:

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate în anexa II, 
„rachiurile” pot:

(a) sunt fabricate prin fermentare alcoolică 
şi distilare, exclusiv din materiile prime, în 
conformitate cu definiţiile menţionate în 
anexa II;
(b) nu conţin adaosuri de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);
(c) nu conţin substanţe aromatizante 
diferite de substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE;
(d) sunt îndulcite doar pentru a „rotunji” 
(„round off”) gustul final al produsului, în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament 
şi ţinând seama de legislaţia specifică din 
statele membre.

(d) suferi „rotunjiri” („rounding off”) în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I şi cu legislaţia specifică 
din statele membre.

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria B din 
anexa II, „băuturile spirtoase specifice” 
pot:
(a) fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat;
(b) conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 

(b) conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
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agricolă); agricolă);
(c) conţine substanţe şi preparate 
aromatizante naturale sau identice 
substanţelor naturale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctele (i) şi (ii) şi la articolul 1 alineatul 
(2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE;

(c) conţine substanţe şi preparate 
aromatizante naturale sau identice 
substanţelor naturale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctele (i) şi (ii) şi la articolul 1 alineatul 
(2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE;

(d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament.

(d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.Cu toate acestea, îndulcitorii, 
astfel cum sunt definiţi în Directiva 
Parlamentului European şi a Consiliului 
94/35/CE, pot fi utilizaţi doar la fabricarea 
băuturilor spirtoase care nu se încadrează 
în niciuna din definiţiile tehnice din anexa 
II la prezentul regulament.

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru produsele 
menţionate la categoria C din anexa II, 
„alte băuturi spirtoase” pot:
(a) fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat şi/sau din 
orice produs alimentar destinat consumului 
uman;
(b) conţine alcool etilic de origine agricolă 
sau distilat (de origine agricolă);
(c) conţine substanţe şi preparate 
aromatizante, astfel cum sunt definite în 
Directiva 88/388/CEE;

(c) fi aromatizate în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I;

(d) fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile 
şi cerinţele tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.

(da) fi colorate în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I.
(3a) Practicile menţionate la alineatul (1) 
sunt considerate a fi permise pentru toate 
băuturile spirtoase, fără a aduce atingere 
dispoziţiilor prevăzute în anexa II.
(3b) Practicile menţionate la alineatul (1) 
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sunt în conformitate cu metodele 
tradiţionale existente de fabricare a 
băuturilor spirtoase.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 125
Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria A din 
anexa II, „rachiurile”:

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoriile 1-12 din 
anexa II, „rachiurile”:

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 126
Articolul 4 alineatul (1) partea introductivă

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria A din 
anexa II, „rachiurile”:

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele menţionate la punctele 1-12 din 
anexa II:

Or. it

Justification

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnato dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
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14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizione il divieto del loro uso.

Amendament depus de Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Amendamentul 127
Articolul 4 alineatul (1) partea introductivă şi litera (a)

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria A din 
anexa II, „rachiurile”:

1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele menţionate la punctele 1-12 din 
anexa II:

a) sunt fabricate prin fermentare alcoolică şi 
distilare, exclusiv din materiile prime 
conforme definiţiilor din anexa II;

a) sunt obţinute prin fermentare alcoolică şi 
distilare, exclusiv din materiile prime 
conforme definiţiilor din anexa II;

Or. it

Justification

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnato dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizione il divieto del loro uso.

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 128
Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

(b) nu conţin adaosuri de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

(Nu priveşte versiunea în limba română).

Or. pl

Justification

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności logicznej i zgodności z innymi wersjami 
językowymi (w wersji angielskiej ustęp brzmi: "not contain added ethyl alcohol".
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Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 129
Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

b) nu conţin adaosuri de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

b) nu conţin (eliminat) alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat de origine 
agricolă, altele decât cele derivate din 
materia primă din definiţie;

Or. es

Justification

La definición de Brandy que se contiene  en el punto 5 del Anexo II en su apartado a) 1. 
contempla la posibilidad de que esta bebida sea ensamblada con destilado de vino.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli  

Amendamentul 130
Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

(c) nu conţin substanţe aromatizante diferite 
de substanţele şi preparatele aromatizante 
naturale conforme definiţiilor de la articolul 
1 alineatul (2) litera (b) punctul (i) şi de la 
articolul 1 alineatul (2) litera (c) din 
Directiva 88/388/CEE;

(c) nu conţin substanţe aromatizante diferite 
de substanţele şi preparatele aromatizante 
naturale conforme definiţiilor de la articolul 
1 alineatul (2) litera (b) punctul (i) şi de la 
articolul 1 alineatul (2) litera (c) din 
Directiva 88/388/CEE, cu condiţia ca acest 
lucru să fie menţionat în definirea acestora 
şi să se realizeze prin metode naturale, ca 
practică tradiţională în unele zone, în 
timpul distilării;

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 131
Articolul 4 alineatul (1) litera [d]

d) sunt îndulcite doar pentru a completa 
gustul final al produsului, în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I la 
prezentul regulament şi ţinând seama de 
legislaţia specifică din statele membre.

d) sunt îndulcite doar pentru a completa 
gustul final al produsului, în conformitate cu 
definiţiile şi cerinţele tehnice din anexa I la 
prezentul regulament şi ţinând seama de 
legislaţia specifică din statele membre. 
Gustul poate fi „rotunjit” („rounding-
off”)în conformitate cu definiţia din Anexa 
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1 articolul 1 bis nou.  

Or. fr

Justification

Cette définition sur ce qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de production est 
nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production et notamment des eaux-
de-vie comme le whisky, le rhum, le cognac.

Amendament depus de Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Amendamentul 132
Articolul 4, alineatul (2)

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria B din
anexa II, băuturile spirtoase specifice::

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele menţionate la punctele 13-45b 
din anexa II:

a) pot fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat;

a) pot fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat;

b) pot conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

b) pot conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

c) pot conţine substanţe şi preparate 
aromatizante naturale sau identice 
substanţelor naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi (ii) şi de la articolul 1 alineatul 
(2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE;

c) pot conţine substanţe şi preparate 
aromatizante naturale sau identice 
substanţelor naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi (ii) şi de la articolul 1 alineatul 
(2) litera (c) din Directiva 88/388/CEE;

d) pot fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile şi 
cerinţele tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.

d) pot fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile şi 
cerinţele tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.

Or. it

Justification

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnato dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizione il divieto del loro uso.
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 133
Articolul 4 alineatul (2) teza introductivă

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria B din 
anexa II, „băuturile spirtoase specifice”:

(2) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoriile 13-45
din anexa II, „băuturile spirtoase specifice”:

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 134
Articolul 4 alineatul (2) partea introductivă

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria B din
anexa II, băuturile spirtoase specifice:

2. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele menţionate la punctele 13-45b 
din anexa II:

Or. it

Justification

see justification of amendment to paragraph 1.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 135
Articolul 4 alineatul (2) litera [d]

d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament.

d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament.  
Gustul poate fi „rotunjit” („rounding-
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off”)în conformitate cu definiţia din Anexa 
1 articolul 1 bis nou.  

Or. fr

Justification

Cette définition sur ce qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de production est 
nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production et notamment des eaux-
de-vie (suivie du nom du fruit) obtenues  par macération et distillation.

Amendament depus de Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Amendamentul 136
Articolul 4, alineatul (3)

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria C din
anexa II, „alte băuturi spirtoase”:

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele care nu se încadrează la punctele 
1-45b din anexa II:

a) pot fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat şi/sau din orice 
produs alimentar destinat consumului uman;

a) pot fi obţinute din orice produs agricol 
menţionat în anexa I la tratat şi/sau din orice 
produs alimentar destinat consumului uman;

b) pot conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

b) pot conţine un adaos de alcool etilic de 
origine agricolă sau distilat (de origine 
agricolă);

c) conţine substanţele şi preparatele 
aromatizante definite în Directiva 
88/388/CEE;

c) conţine substanţele şi preparatele 
aromatizante definite în Directiva 
88/388/CEE;

d) pot fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile şi 
cerinţele tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.

d) pot fi îndulcite pentru a corespunde 
anumitor caracteristici specifice ale 
produselor şi în conformitate cu definiţiile şi 
cerinţele tehnice din anexa I la prezentul 
regulament.

Or. it

Justification

La soppressione della suddivisione in tre categorie deve essere accompagnato dalla 
previsione di caratteristiche generali per alcune famiglie di prodotti. Nelle acquaviti (punti 1-
14) è necessario mantenere la possibilità generale di utilizzare aromi naturali, salvo 
specificare in alcune singole definizione il divieto del loro uso.
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 137
Articolul 4 alineatul (3) teza introductivă

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru produsele 
menţionate la categoria C din anexa II, „alte 
băuturi spirtoase”:

(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru produsele 
menţionate la categoriile 45a şi 45b din 
anexa II, „alte băuturi spirtoase”:

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 138
Articolul 4 alineatul (3) partea introductivă

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice prevăzute pentru fiecare dintre 
produsele menţionate la categoria C din
anexa II, „alte băuturi spirtoase”:

3. Fără a aduce atingere dispoziţiilor 
specifice din definiţiile individuale, 
produsele care nu se încadrează la punctele 
1-45b din anexa II:

Or. it

Justification

see justification of amendment to Article 4, paragraph 1.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 139
Articolul 4 alineatul (3) litera [d]

d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament. 

d) fi îndulcite pentru a corespunde anumitor 
caracteristici specifice ale produselor şi în 
conformitate cu definiţiile şi cerinţele 
tehnice din anexa I la prezentul regulament. 
Gustul poate fi „rotunjit” („rounding-
off”)în conformitate cu definiţia din Anexa 
1 articolul 1 bis nou.  
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Or. fr

Justification

Cette définition sur ce qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de production est 
aussi  nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production des "autres 
boissons spiritueuses".

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 140
Articolul 5

Statele membre pot stabili norme mai stricte 
sau suplimentare faţă de cele prevăzute în 
anexa II, privind producerea, desemnarea, 
etichetarea, ambalarea şi prezentarea 
băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor, 
atât timp cât normele în cauză sunt 
compatibile cu legislaţia comunitară.

Statele membre pot stabili norme mai stricte 
sau suplimentare faţă de cele prevăzute în 
anexa II, privind producerea, desemnarea, 
etichetarea, ambalarea şi prezentarea 
băuturilor spirtoase menţionate în anexa III 
şi care sunt produse pe teritoriul lor, atât 
timp cât normele în cauză sunt compatibile 
cu legislaţia comunitară.

Or. fr

Justification

Les Etats membres doivent pouvoir prendre des mesures spécifiques afin de contribuer à 
l'amélioration de la qualité des spiritueux. Ces mesures doivent cependant être encadrées et 
s'appliquer aux indications géographiques figurant à l'Annexe 3. Ces produits doivent 
pouvoir être clairement  identifiés sous peine de remettre en cause l'utilité d'un règlement 
communautaire.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 141
Articolul 5

Statele membre pot stabili norme mai stricte 
sau suplimentare faţă de cele prevăzute în 
anexa II, privind producerea, desemnarea, 
etichetarea, ambalarea şi prezentarea 
băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor, 
atât timp cât normele în cauză sunt 
compatibile cu legislaţia comunitară.

Statele membre pot stabili norme mai stricte 
sau suplimentare faţă de cele prevăzute în 
anexa III, privind producerea, desemnarea, 
etichetarea, ambalarea şi prezentarea 
băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor, 
atât timp cât normele în cauză sunt 
compatibile cu legislaţia comunitară.
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Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Dorette Corbey, Åsa Westlund, Anna Hedh 

Amendamentul 142
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
Avertismentele asupra sănătăţii

1. Statele membre pot obliga producătorii 
sau importatorii de băuturi alcoolice să 
imprime pe etichetă avertismente asupra 
sănătăţii. Partea frontală a etichetelor de 
pe ambalaj poate include avertismente de 
tipul: alcoolul dăunează grav sănătăţii, 
alcoolul cauzează tulburări psihice grave, 
alcoolul creează dependenţă şi consumul 
de alcool în timpul sarcinii poate dăuna 
fătului. 
2. Armonizarea europeană a 
avertismentelor privind efectele 
consumului de alcool asupra sănătăţii, 
după modelul armonizării avertismentelor 
privind efectele fumatului asupra sănătăţii, 
poate fi necesară. Comisia publică înainte 
de 1 ianuarie 2010 fie o propunere 
legislativă pentru a introduce avertismente 
privind efectele consumului de băuturi 
alcoolice asupra sănătăţii, fie o comunicare 
pentru a explica motivele pentru care 
armonizarea avertismentelor privind 
efectele consumului de alcool asupra 
sănătăţii nu este necesară, spre deosebire 
de avertismentele privind efectele fumatului 
asupra sănătăţii.

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 143
Articolul 7 alineatul (1)

(1) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoriile A şi B din anexa II poartă 
denumirile comerciale atribuite acestor 
produse la categoriile respective.

(1) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoriile 1-45 din anexa II poartă 
denumirile comerciale atribuite acestor 
produse la categoriile respective.

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 144
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoria C din anexa II poartă denumirea 
comercială „băutură spirtoasă”. Această 
denumire comercială nu poate fi completată 
sau modificată.

(2) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoriile 45a şi 45b din anexa II poartă 
denumirea comercială „băutură spirtoasă”. 
Această denumire comercială nu poate fi 
completată sau modificată.

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 
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Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 145
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoria C din anexa II poartă denumirea
comercială „băutură spirtoasă”. Această 
denumire comercială nu este completată sau 
modificată.

(2) Băuturile spirtoase care nu îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoriile A şi B din anexa II nu pot purta 
denumirile comerciale menţionate la 
categoriile de mai sus. Acestea trebuie 
desemnate ca „băuturi spirtoase”. Fără a 
aduce atingere dispoziţiilor articolului 5, 
această denumire comercială nu poate fi 
modificată.

Or. en

Justification

Da die vorgeschlagene Kategorisierung abgelehnt wird, sind die Regelungen für die 
Verkehrsbezeichnung ebenfalls abzulehnen. Der Status quo ist hier aufrechtzuerhalten. Die 
Änderung des Absatzes 2 dient lediglich der Klarstellung.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Amendamentul 146
Articolul 7 alineatul (2)

(2) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoria C din anexa II poartă denumirea 
comercială „băutură spirtoasă”. Această 
denumire comercială nu poate fi 
completată sau modificată.

(2) Băuturile spirtoase care îndeplinesc 
cerinţele pentru produsele definite la 
categoria C din anexa II poartă denumirea 
comercială „băutură spirtoasă”.

Or. nl

Justification

Dit dubbele vereiste is te restrictief.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 147
Articolul 7 alineatul (3)
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3. Atunci când o băutură spirtoasă 
corespunde definiţiei mai multor tipuri de 
băuturi spirtoase, aceasta poate fi vândută 
sub unul sau mai multe din numele 
specificate în lista din anexa II pentru 
acele tipuri de băuturi spirtoase.

eliminat

Or. de

Justification

Aufgrund möglicher Irreführungen der Verbraucher sollte es entsprechend dem Status quo 
bei einer einzigen obligatorisch zu wählenden Verkehrsbezeichnung bleiben.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 148
Articolul 7 alineatul (4)

(4) Fără a aduce atingere alineatului (8), 
denumirile menţionate la alineatele (1) şi (2) 
nu sunt utilizate pentru a desemna sau a 
prezenta în vreun fel alte băuturi decât 
băuturile spirtoase a căror denumire este 
prevăzută în anexa II.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (8) sau 
articolului 8 alineatul (1), denumirile 
menţionate la alineatele (1) şi (2) ale 
prezentului articol nu sunt utilizate pentru a 
desemna sau a prezenta în vreun fel alte 
băuturi decât băuturile spirtoase a căror 
denumire este prevăzută în anexa II.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 149
Articolul 7 alineatul (5)

(5) Denumirile comerciale pot fi completate 
sau înlocuite cu una din indicaţiile 

(5) (a) Denumirile comerciale pot fi 
completate sau înlocuite cu una din 
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geografice menţionate în anexa III şi în 
conformitate cu dispoziţiile din capitolul III, 
cu condiţia ca acest lucru să nu inducă în 
eroare consumatorul.

indicaţiile geografice menţionate în anexa III 
şi în conformitate cu dispoziţiile din 
capitolul III, cu condiţia ca acest lucru să nu 
inducă în eroare consumatorul.

(b) Indicaţiile geografice menţionate în 
anexa III pot fi însoţite de menţiuni 
suplimentare, cu condiţia ca acestea să fie 
reglementate de autorităţile naţionale sau 
regionale din statele membre sau în 
conformitate cu dosarul tehnic relevant 
prevăzut la articolul 16 alineatul (2).
(c) Denumirile băuturilor spirtoase 
menţionate în anexa II pot fi completate cu 
alte indicaţii geografice decât cele 
menţionate în anexa III, cu condiţia ca 
acestea să nu inducă în eroare 
consumatorii.

Or. en

Justification

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

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

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 150
Articolul 7 alineatul (8)

(8) Denumirile prevăzute în anexa II pot fi 
incluse într-o listă de ingrediente, în cazul în 
care sunt utilizate în conformitate cu 
măsurile naţionale adoptate pentru 
punerea în aplicare a Directivei 
2000/13/CE.

(8) Denumirile prevăzute în anexa II pot fi 
incluse într-o listă de ingrediente, în cazul în 
care sunt utilizate în conformitate cu 
dispoziţiile Directivei 2000/13/CE.

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 151
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, utilizarea unui termen
menţionat la categoria A sau B din anexa II
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III într-un termen compus sau aluzia,
în prezentarea unui produs alimentar, la 
oricare dintre aceştia, este interzisă, cu 
excepţia cazului în care alcoolul provine 
exclusiv din băutura spirtoasă la care se face 
referire.

(1) Utilizarea unei denumiri comerciale
menţionate la categoriile 1-45 din anexa II
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III sau aluzia la acestea într-un 
termen compus sau în prezentarea unui 
produs alimentar este permisă doar în cazul 
în care alcoolul provine 100% din băutura 
spirtoasă la care se face referire în termenul 
compus. Asemenea termeni compuşi apar 
în completarea desemnării comerciale.
Utilizarea acestor termeni compuşi este 
interzisă în cazul în care o băutură 
spirtoasă a fost diluată cu apă, astfel încât 
concentraţia alcoolică este mai mică decât 
concentraţia minimă prevăzută în definiţia 
băuturii respective.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 152
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, utilizarea unui termen
menţionat la categoria A sau B din anexa II 
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III într-un termen compus sau aluzia,

(1) Utilizarea unei denumiri comerciale
menţionate la categoria A sau B din anexa II 
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III într-un termen compus sau aluzia, 
la oricare dintre acestea, în prezentarea
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în prezentarea unui produs alimentar, la 
oricare dintre aceştia, este interzisă, cu 
excepţia cazului în care alcoolul provine 
exclusiv din băutura spirtoasă la care se face 
referire.

oricărui produs alimentar, este permisă doar 
în cazul în care produsul alimentar 
respectiv conţine băutura spirtoasă 
identificată şi în cazul în care alcoolul 
provine 100% din băutura spirtoasă 
menţionată în termenul compus.
Utilizarea acestor termeni compuşi este 
interzisă în cazul în care o băutură 
spirtoasă a fost diluată cu apă, astfel încât 
concentraţia alcoolică este mai mică decât 
concentraţia minimă prevăzută în definiţia 
băuturii respective.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 153
Articolul 8 alineatul (1)

(1) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, utilizarea unui termen
menţionat la categoria A sau B din anexa II 
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III într-un termen compus sau aluzia,
în prezentarea unui produs alimentar, la 
oricare dintre aceştia, este interzisă, cu 
excepţia cazului în care alcoolul provine
exclusiv din băutura spirtoasă la care se face 
referire.

(1) Utilizarea unei denumiri comerciale
menţionate la categoria A sau B din anexa II 
sau a unei indicaţii geografice menţionate în 
anexa III într-un termen compus sau aluzia, 
la oricare dintre acestea, în prezentarea
unui produs alimentar, este permisă doar în 
cazul în care produsul alimentar respectiv 
conţine băutura spirtoasă identificată şi în 
cazul în care alcoolul provine 100% din 
băutura spirtoasă menţionată în termenul 
compus.
Utilizarea acestor termeni compuşi este 
interzisă în cazul în care o băutură 
spirtoasă a fost diluată cu apă, astfel încât 
concentraţia alcoolică este mai mică decât 
concentraţia minimă prevăzută în definiţia 
băuturii respective.

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 154
Articolul 8 alineatul (3)

Prin derogare de la alineatul (1), şi pentru a 
ţine cont de metodele tradiţionale de 
producţie, termenii compuşi menţionaţi la 
punctul 31 litera (d) din anexa II pot fi 
utilizaţi în prezentarea lichiorurilor 
produse în Comunitate în condiţiile 
prevăzute la punctul respectiv.

Cu toate acestea, în funcţie de situaţia 
existentă în momentul intrării în vigoare a 
prezentului Regulament, termenii compuşi 
menţionaţi la punctul 31 litera (d) din 
anexa II pot fi utilizaţi în prezentarea 
lichiorurilor produse în Comunitate în 
condiţiile prevăzute la punctul respectiv.

Or. es

Justification

Las menciones referidas, que incluyen la palabra brandy no  cabe considerarlas 
tradicionales, y en cuanto excepción  que suponen, hay que darles la redacción  del actual 
apartado 2 del artículo 7 ter del R CE 1014/1990.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 155
Articolul 9 alineatul (1) teza introductivă

(1) Denumirea comercială „băutură 
spirtoasă” este indicată în mod clar şi vizibil 
într-o poziţie proeminentă pe etichetă, în 
cazul în care una din băuturile spirtoase 
menţionate la categoria A din anexa II este 
amestecată cu:

(1) Denumirea comercială „băutură 
spirtoasă” este indicată în mod clar şi vizibil 
într-o poziţie proeminentă pe etichetă, în 
cazul în care una din băuturile spirtoase 
menţionate la categoriile 1-12 din anexa II 
este amestecată cu:

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 156
Articolul 9 alineatul (2)

(2) Alineatul (1) nu se aplică desemnării, 
prezentării sau etichetării amestecurilor 
menţionate la acest alineat, în cazul în care 
se încadrează în una dintre definiţiile 
prevăzute la categoria A sau B din anexa II.

(2) Alineatul (1) nu se aplică desemnării, 
prezentării sau etichetării amestecurilor 
menţionate la acest alineat, în cazul în care 
se încadrează în una dintre definiţiile 
prevăzute la categoriile 1-45 din anexa II.

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 157
Articolul 9 alineatul (3)

(3) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea produselor rezultate din 
amestecurile menţionate la alineatul (1) pot 
cuprinde doar unul dintre termenii 
menţionaţi la categoria A sau B din anexa II 
la prezentul regulament, în cazul în care 
termenul în cauză nu face parte din 
denumirea comercială, ci este doar indicat în
acelaşi câmp vizual cu enumerarea tuturor 
ingredientelor alcoolice conţinute de 
amestec, precedat de termenii „băutură 
spirtoasă obţinută dintr-un amestec”.

(3) Desemnarea, prezentarea sau etichetarea 
produselor rezultate din amestecurile 
menţionate la alineatul (1) pot cuprinde doar 
unul sau mai mulţi dintre termenii 
menţionaţi la categoriile 1-45 din anexa II, 
în cazul în care termenul nu face parte din 
denumirea comercială, ci este doar indicat în 
acelaşi câmp vizual în enumerarea tuturor 
ingredientelor alcoolice conţinute de 
amestec, precedat de termenii „băutură 
spirtoasă obţinută dintr-un amestec”.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 158
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În cazul în care desemnarea, prezentarea 
sau etichetarea unei băuturi spirtoase indică 
materia primă utilizată la fabricarea 
alcoolului etilic de origine agricolă, fiecare 
alcool agricol utilizat se menţionează în 
ordinea descrescătoare a cantităţilor folosite.

(1) În cazul în care desemnarea, prezentarea 
sau etichetarea unei băuturi spirtoase indică 
materia primă utilizată la fabricarea 
alcoolului etilic sau a distilatului de origine 
agricolă, fiecare alcool etilic sau distilat de 
origine agricolă se menţionează în ordinea 
descrescătoare a cantităţilor folosite.

Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 159
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Desemnarea, prezentarea sau etichetarea 
unei băuturi spirtoase poate fi completată de 
menţiunea „combinare”, doar în cazul în 
care băutura spirtoasă a fost supusă acestei 
operaţiuni.

(2) Desemnarea, prezentarea sau etichetarea 
unei băuturi spirtoase poate fi completată de 
menţiunea „combinare” sau „combinat”, 
doar în cazul în care băutura spirtoasă a fost 
supusă acestei operaţiuni.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 160
Articolul 10 alineatul (3)

(3) În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare, această 
perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, cu condiţia ca
produsul să fie maturat sub control fiscal sau 
sub un control care oferă garanţii 
echivalente.

(3) În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare, această 
perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, iar produsul trebuie 
să fi fost maturat sub control fiscal sau sub 
un control care oferă garanţii echivalente.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 161
Articolul 10 alineatul 3

3. În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare sau vechime, 
această perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, cu condiţia ca 
produsul să fie maturat sub control fiscal 
sau sub un control care oferă garanţii 
echivalente.

3. În caz că nu sunt exceptări, vechimea 
poate fi indicată numai dacă se referă la 
cele mai noi componente alcoolice, şi numai 
dacă condiţia ca produdsul să fi fost maturat 
sub control fiscal sau sub un control care 
oferă garanţii echivalente este îndeplinită..

Or. es

Justification

Debe mantenerse el statu quo. La redacción actual no tiene en cuenta los métodos de 
envejecimiento del Brandy de Jerez de criaderas y soleras.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Amendamentul 162
Articolul 10 alineatul (3)

(3) În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare, această 
perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, cu condiţia ca 
produsul să fie maturat sub control fiscal sau 
sub un control care oferă garanţii 
echivalente.

(3) În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează o anumită perioadă 
de maturare, această perioadă se referă la 
cele mai noi componente alcoolice, cu 
condiţia ca produsul să fie maturat sub 
control fiscal sau sub un control care oferă 
garanţii echivalente.

Or. nl

Justification

'Indruk wekken' is te vaag en onduidelijk en belangrijk in verband met bijvoorbeeld 'oude' of 
'jonge' jenever.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 163
Articolul 10 alineatul (3)

3. În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare sau vechime, 
această perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, cu condiţia ca 
produsul să fie maturat sub control fiscal sau 
sub un control care oferă garanţii 
echivalente.

3. În cazul în care în desemnarea, 
prezentarea sau etichetarea unei băuturi 
spirtoase se precizează sau se sugerează o 
anumită perioadă de maturare sau vechime, 
această perioadă se referă la cele mai noi 
componente alcoolice, cu condiţia ca 
produsul să fie maturat sub control fiscal sau 
sub un control care oferă garanţii 
echivalente, fără a aduce atingere 
dispoziţiilor specifice introduse de fiecare 
stat membru în legislaţia sa naţională 
pentru produsele fabricate pe teritoriul său 
prin metode tradiţionale.

Or. es

Justification

Este artículo no tiene en cuenta la especificidad de determinados métodos tradicionales de 
envejecimiento como el sistema de “criaderas y soleras” utilizado en la elaboración del 
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brandy de Jerez.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 164
Articolul 10, alineatul (3a) (nou)

(3a). Alineatul (3a) nu se aplică la 
desemnarea, prezentarea sau etichetarea 
efectuate în scopul diferenţierii metodelor 
de producţie.

Or. nl

Justification

In het geval van, bijvoorbeeld, oude en jonge jenever (opgenomen in bijlage III, sectie B, punt 
17), slaan de woorden “oud” en “jong” niet op de ouderdom van het product, maar zijn zij 
een aanduiding van de toegepaste productiemethode. 

Amendment depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendmentul 165
Articolul 13 alineatul (1a) (nou)

(1a). În definirea originii, trebuie ţinut cont 
de unele denumiri geografice sau 
negeografice tradiţionale care descriu un 
produs agricol sau alimentar provenind 
dintr-o zonă sau loc specific, ale cărui 
calităţi şi caracteristici sunt în principal 
sau exclusiv atribuite mediului geografic 
care conţine factorii naturali şi umani 
implicaţi, şi a cărui producere, fabricare şi 
prelucrare au loc într-o zonă geografică 
definită.

Or. el

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 166
Articolul 14 alineatul (1) litera (a)
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(a) oricărei utilizări comerciale directe sau 
indirecte de către produse neînregistrate, în 
măsura în care produsele în cauză sunt 
comparabile cu produsele înregistrate sub 
indicaţia geografică respectivă sau în 
măsura în care această utilizare exploatează 
reputaţia indicaţiei geografice înregistrate;

(a) oricărei utilizări comerciale directe sau 
indirecte a unei indicaţii geografice de către 
oricare din băuturile spirtoase 
nereglementate de dispoziţii naţionale sau 
regionale relevante sau de dosarul tehnic 
prevăzut la articolul 15 sau de către oricare 
alt produs în măsura în care această utilizare 
exploatează reputaţia indicaţiei geografice 
înregistrate;

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 167
Articolul 14 alineatul (2a) (nou)

(2a) Băuturile spirtoase care poartă una 
din indicaţiile geografice menţionate în 
anexa III respectă toate cerinţele 
referitoare la producţie, etichetare şi 
prezentare, precum şi orice alte cerinţe, 
menţionate în dosarul tehnic prevăzut la 
articolul 15 alineatul (2) şi/sau stabilite de 
dispoziţii naţionale sau regionale.

Or. en

Justification

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

Amendamentul 168
Articolul 14 alineatul (3) paragraful [1]

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
ianuarie 1996, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 
asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
iunie 1989, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 
asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament

Or. it

Justification

Si ritiene più opportuno fare riferimento al momento dell'entrata in vigore del Regolamento 
1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi TRIPs. E'auspicabile che siano in vigore 
norme che non lascino spazio a possibili registrazioni, menzioni o nomi che possano mettere 
a rischio i marchi e le denominazioni originali che l'Europa si dimentica qualche volta di 
difendere.

Amendament depus de Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Amendamentul 169
Articolul 14 alineatul (3) primul paragraf

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
ianuarie 1996, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
iunie 1989, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 
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asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament.

asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. it

Justification

È più opportuno che la decorrenza di tale disposizione faccia riferimento al momento 
dell’entrata in vigore del Regolamento 1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi TRIPs 
nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. È bene che entrino in vigore 
norme raccordate che non lascino spazi a possibili registrazioni di talune menzioni o nomi 
che possano mettere a rischio i marchi e le denominazioni originali.

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 170
Articolul 14 alineatul (3) primul paragraf

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
ianuarie 1996, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 
asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament.

3. În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună credinţă, 
sau în cazul în care drepturile de utilizare a 
unei mărci au fost dobândite ca urmare a 
utilizării ei cu bună credinţă fie înainte de 1 
iunie 1989, fie înainte ca indicaţia 
geografică să fi fost protejată în ţara sa de 
origine, prezentul regulament nu afectează 
eligibilitatea sau valabilitatea înregistrării 
mărcii sau dreptul de a o utiliza, pe motivul 
că marca în cauză este identică sau 
asemănătoare cu o indicaţie geografică 
protejată în conformitate cu prezentul 
regulament.

Or. it

Justification

La decorrenza di tale disposizione deve far riferimento al momento dell’entrata in vigore del 
Regolamento 1576/89 e non alla sottoscrizione degli accordi TRIPs nell’ambito 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
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Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 171
Articolul 14 alineatul (3)

În cazul în care o marcă a fost depusă spre 
înregistrare sau înregistrată cu bună 
credinţă, sau în cazul în care drepturile de 
utilizare a unei mărci au fost dobândite ca 
urmare a utilizării ei cu bună credinţă fie 
înainte de 1 ianuarie 1996, fie înainte ca 
indicaţia geografică să fi fost protejată în 
ţara sa de origine, prezentul regulament nu 
afectează eligibilitatea sau valabilitatea 
înregistrării mărcii sau dreptul de a o 
utiliza, pe motivul că marca în cauză este 
identică sau asemănătoare cu o indicaţie 
geografică protejată în conformitate cu 
prezentul regulament.

eliminat 

Prezentul alineat nu aduce atingere 
dreptului persoanei autorizate să utilizeze o 
indicaţie geografică de a o utiliza conform 
practicilor loiale în domeniul industrial sau 
comercial, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Directiva 
89/104/CEE a Consiliului şi cu articolul 12 
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 
al Consiliului

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 172
Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf

1. Cererile de includere a unor indicaţii 
geografice în anexa III sunt prezentate 
Comisiei într-una din limbile oficiale ale 
Comunităţii sau sunt însoţite de traducerea 
într-una din limbile oficiale ale Comunităţii. 
Aceste cereri sunt însoţite de un dosar tehnic 
care cuprinde cerinţele pe care trebuie să le 
respecte băutura spirtoasă în cauză. Dosarul 
tehnic este publicat în jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C.

1. Cererile de includere a unor indicaţii 
geografice în anexa III sunt prezentate 
Comisiei într-una din limbile oficiale ale 
Comunităţii sau sunt însoţite de traducerea 
într-una din limbile oficiale ale Comunităţii. 
Aceste cereri sunt justificate în mod 
corespunzător de către statele membre şi 
includ un dosar tehnic care stabileşte 
cerinţele pe care trebuie să le respecte 
băutura spirtoasă în cauză. Principalele 
elemente ale cerinţelor menţionate în 
dosarul tehnic prevăzut la alineatul (2) sunt
publicate în jurnalul Oficial al Uniunii 
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Europene, seria C.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 173
Articolul 15 alineatul (2) litera (b)

(b) o descriere a băuturii spirtoase care să 
includă principalele caracteristici fizice, 
chimice, microbiologice şi/sau organoleptice 
ale băuturii respective sau ale produsului 
alimentar;

(b) o descriere a băuturii spirtoase care să 
includă principalele caracteristici fizice 
şi/sau chimice şi/sau organoleptice ale 
băuturii respective;

Or. en

Justification

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

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

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 174
Articolul 15 alineatul (2) litera (f)

(f) orice cerinţe stabilite de Comunitate 
şi/sau dispoziţii naţionale;

(f) orice cerinţe stabilite de dispoziţii 
comunitare şi/sau dispoziţii naţionale sau 
regionale;

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 175
Articolul 15 alineatul (2) litera (f)

(f) orice cerinţe stabilite de Comunitate 
şi/sau dispoziţii naţionale;

(f) orice cerinţe stabilite de dispoziţii 
comunitare şi/sau autorităţile naţionale sau 
regionale competente. În cazul în care este 
necesară protecţia calităţii, garantarea 
originii sau garantarea controlului, aceste 
norme pot include cerinţe referitoare la 
îmbutelierea şi etichetarea băuturilor 
spirtoase care au dreptul să poarte o 
indicaţie geografică, destinate vânzării 
către consumatorul final, în ţara, regiunea 
sau localitatea în care acestea sunt 
produse;

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 176
Articolul 15 alineatul (2) paragraful 1a (nou) 

De asemenea, statele membre pot solicita 
ca băuturile spirtoase menţionate în anexa 
III să fie produse pe teritoriul lor, iar 
exportul acestora să fie consolidat printr-
un sistem de autentificare a documentelor.

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 177
Articolul 18

Băuturile spirtoase exportate din Comunitate 
respectă dispoziţiile prezentului regulament, 
cu excepţia cazului în care s-au stabilit 
derogări, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 19 alineatul (2), în 
temeiul unor cereri justificate în mod 
corespunzător.

Băuturile spirtoase exportate din Comunitate 
respectă dispoziţiile prezentului regulament. 
În cazuri excepţionale în care legislaţia 
ţării terţe importatoare o impune, se poate 
acorda o derogare de la dispoziţiile 
anexelor I şi II, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 19 alineatul 
(2), în temeiul unor cereri justificate în mod 
corespunzător.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 178
Articolul 19 alineatul (1)

1. Comisia este asistată de un Comitet de 
gestiune pentru băuturile spirtoase, denumit 
în continuare „Comitetul”.

1. Comisia este asistată de un Comitet de 
reglementare pentru băuturile spirtoase, 
denumit în continuare „Comitetul”.

Or. it

Justification

Nel quadro della normativa relativa alle bevande spiritose non esistono attualmente 
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meccanismi di mercato come ne esistono per altri mercati comuni. La formula "comitato di 
regolamentazione" appare quindi più appropriata di quella proposta. Inoltre, nell'ambito 
della procedura di comitato il comitato di regolamentazione dispone di un meccanismo di 
minoranza di blocco, che rafforza i poteri degli Stati membri.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 179
Articolul 19

(1) Comisia este asistată de un Comitet de 
gestiune pentru băuturile spirtoase, denumit 
în continuare „Comitetul”.

(1) Comisia este asistată de un Comitet de 
reglementare pentru băuturile spirtoase, 
denumit în continuare „Comitetul”.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul 
(3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
o lună.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.

(3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

(3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 180
Articolul 19 alineatul (2) primul paragraf

2. Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolele 4 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

2. Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8.

Or. it
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Justification

Nel quadro della normativa relativa alle bevande spiritose non esistono attualmente 
meccanismi di mercato come ne esistono per altri mercati comuni. La formula "comitato di 
regolamentazione" appare quindi più appropriata di quella proposta. Inoltre, nell'ambito 
della procedura di comitato il comitato di regolamentazione dispone di un meccanismo di 
minoranza di blocco, che rafforza i poteri degli Stati membri.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 181
Articolul 20

Anexele se modifică în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 19 alineatul 
(2).

Anexele I şi III se modifică în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 19 
alineatul (2).

Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 182
Articolul 22 litera (a)

a) pentru a facilita tranziţia de la normele 
prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 
1576/89 la cele prevăzute de prezentul 
regulament;

a) pentru a facilita tranziţia de la normele 
prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 
1576/89 la cele prevăzute de prezentul 
regulament; într-o perioadă de maximum 
doi ani;

Or. es

Justification

Es conveniente establecer para las medidas transitorias un periodo máximo de duración para 
evitar una prolongación indefinida de situaciones indeseables. El periodo de dos años 
coincide con el plazo que se fijó en su día en el marco del reglamento 1576/89.
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Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Amendamentul 183
Articolul 22, litera (c)

(c) pentru a stabili derogări de la 
dispoziţiile prezentului regulament, în 
cazuri justificate.

eliminat

Or. nl

Justification

Daar waar de comitéprocedure geschikt is voor het vaststellen van uitvoerings- en eventuele 
overgangsbepalingen is voor het afwijken of het buitenspel zetten van de verordening zelf 
parlementaire controle vereist.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 184
Anexa I punctul 1 a (nou)

1a. Rotunjirea gustului sau rafinarea: 
utilizare tradiţională a produselor 
menţionate in secţiunea 1 din anexa I, 
referitoare la edulcorarea până la 
maximum 2%, pentru a conferi băuturilor 
spirtoase caracteristicile finale, fără a 
aduce atingere legislaţiei particulare a unui 
stat membru aprobată înainte de punerea 
în aplicare a regulamentului 1576/89.

Or. fr

Justification

Cette définition sur ce qui consiste à affiner le produit dans son cycle final de production est 
nécessaire pour préserver les méthodes traditionnelles de production de l'ensemble des 
spiritueux.

Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 185
Anexa I punctul 8a (nou)

8a. Rotunjirea gustului final: 
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Rotunjirea gustului final înseamnă 
utilizarea tradiţională a produselor 
menţionate la punctul 1 din prezenta 
anexă, în cantităţile specificate pentru 
fiecare băutură spirtoasă în parte în 
definiţiile din anexa II, pentru a da un gust 
final distinct. 

Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 186
Anexa I punctul 13

(13) Desemnare: termenii utilizaţi pe 
etichetă, pe documentele de însoţire a 
transportului unei băuturi, pe documentele 
comerciale, în special pe facturi şi pe 
borderourile de livrare şi în materialele 
publicitare.

(13) Desemnare: termenii utilizaţi pe 
etichetă, pe ambalajul de prezentare şi pe 
ambalajul exterior, pe documentele de 
însoţire a transportului unei băuturi, pe 
documentele comerciale, în special pe 
facturi şi pe borderourile de livrare şi în 
materialele publicitare.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 187
Anexa I punctul 16
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(16) Ambalajul exterior: materialele de 
protecţie, cum ar fi hârtiile, învelitorile din 
paie de toate tipurile, cartoanele şi cutiile, 
utilizate la transportul unuia sau al mai 
multor recipiente.

(16) Ambalajul exterior: materialele de 
protecţie, cum ar fi hârtiile, învelitorile din 
paie de toate tipurile, cartoanele şi cutiile, 
utilizate la transportul şi/sau 
comercializarea unuia sau al mai multor 
recipiente.

Or. en

Justification

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

mendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 188
Anexa II Categoria A titlu

Categoria A: Rachiuri Rachiuri

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul to delete the reference to Category A in the title for 
categories 1 -12 which follows on from the deletion of the three categories in Articolul 3. 
Amendament depus de Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Amendamentul 189
Anexa II, Categoria A, punctul (1)

băutura spirtoasă obţinută exclusiv prin 
fermentarea alcoolică şi distilarea melaselor 
sau siropurilor provenite din fabricarea 
zahărului din trestie de zahăr sau din sucul 
de trestie de zahăr ca atare, distilată la mai 
puţin de 96% vol., astfel încât produsul 
distilării să prezinte în mod clar 
caracteristicile organoleptice specifice 
romului,

1) o băutură spirtoasă obţinută exclusiv prin 
fermentarea alcoolică şi distilarea melaselor 
sau siropurilor provenite din fabricarea 
zahărului din trestie de zahăr sau din sucul 
de trestie de zahăr ca atare, distilată la mai 
puţin de 96% vol., astfel încât produsul 
distilării să prezinte în mod clar 
caracteristicile organoleptice specifice 
romului,

2) rachiul obţinut prin fermentarea alcoolică 
şi distilarea sucului de trestie de zahăr, care 
prezintă caracteristicile aromatice specifice 
romului şi care are un conţinut în substanţe 
volatile mai mare sau egal cu 225 de grame 

2) o băutura spirtoasă obţinută exclusiv 
prin prin fermentarea alcoolică şi distilarea 
sucului de trestie de zahăr, care prezintă 
caracteristicile aromatice specifice romului 
şi care are un conţinut în substanţe volatile 
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la hectolitrul de alcool 100% vol. mai mare sau egal cu 225 de grame la 
hectolitrul de alcool 100% vol. Acest rachiu 
poate fi comercializat cu menţiunea 
„agricol” în completarea denumirii de 
„rom”, însoţită de una dintre denumirile 
geografice ale departamentelor franceze de 
peste mări menţionate în anexa III la 
Categoria 1. 

b) Concentraţia alcoolică minimă în volum a 
romului este de 37,5%.

b) Concentraţia alcoolică minimă în volum a 
romului este de 37,5%.

c) Romul nu conţine nici un adaos de alcool 
etilic de origine agricolă.

c) Romul nu conţine nici un adaos de alcool 
etilic de origine agricolă, diluat ori nu, sau 
indiferent de amestecuri, adaosuri de 
distilat de origine agricolă.

d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi de la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea romului.

d) Romul nu trebuie aromatizat.

d bis) Romul poate conţine caramel numai 
în scopul modificării culorii produselor 
învechite sau rafinate.

e) Cuvântul „traditionnel” poate fi adăugat la 
indicaţiile geografice menţionate în anexa III 
punctul 1, în cazul în care romul este 
fabricat prin distilare la mai puţin de 
80% vol., după fermentarea alcoolică a 
materiilor prime producătoare de alcool care 
provin exclusiv din locul de producţie luat în 
considerare. Romul astfel obţinut trebuie să 
aibă un conţinut în substanţe volatile mai 
mare sau egal cu 225 de grame la hectolitrul 
de alcool 100% vol. şi trebuie să nu fie 
îndulcit sau aromatizat. Utilizarea 
cuvântului „traditionnel” nu exclude 
utilizarea termenilor „obţinut în urma 
fabricării zahărului” sau „agricol”, care pot 
fi adăugaţi la denumirea „rom”.

e) Cuvântul „traditionnel” poate fi adăugat la 
indicaţiile geografice menţionate în anexa III 
categoria 1, în cazul în care romul este 
fabricat prin distilare la mai puţin de 90 
% vol., după fermentarea alcoolică a 
materiilor prime producătoare de alcool care 
provin exclusiv din locul de producţie luat în 
considerare. Acest rom trebuie să aibă un 
conţinut de substanţe volatile egal sau mai 
mare de 225 grame la hectolitrul de alcool 
100 % vol. şi nu trebuie să fie edulcorat. 
Utilizarea cuvântului „traditionnel” nu 
exclude utilizarea termenilor „obţinut în 
urma fabricării zahărului” sau „agricol”, care 
pot fi adăugaţi la denumirile comerciale
„rom” şi la indicaţiile geografice.

Prezenta dispoziţie nu afectează în nici un 
caz utilizarea cuvântului „traditionnel” 
pentru toate produsele care nu se află sub 
incidenţa prezentei dispoziţii, în 
conformitate cu criteriile lor specifice.

Prezenta dispoziţie nu afectează în nici un 
caz utilizarea cuvântului „traditionnel” 
pentru toate produsele care nu se află sub 
incidenţa prezentei dispoziţii, în 
conformitate cu criteriile lor specifice.
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Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations  « rhum agricole » et «  rhum traditionnel 
», qui permettent au consommateur d’identifier clairement des produits de qualité. Par 
ailleurs, l’autorisation générale d’ajout d’alcool éthylique ou d’un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu’elle soit obtenue à l’aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes. afin de garantir un produit de première qualité.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 190
Anexa II, Categoria A, punctul (1) litera [a] paragraful (2)

2) Rachiul obţinut prin fermentarea 
alcoolică şi distilarea sucului de trestie de 
zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice 
specifice romului şi care are un conţinut în 
substanţe volatile mai mare sau egal sau mai 
mare de 225 de grame la hectolitrul de 
alcool 100% vol.

2) o băutura spirtoasă obţinută exclusiv 
prin prin fermentarea alcoolică şi distilarea 
sucului de trestie de zahăr, care prezintă 
caracteristicile aromatice specifice romului 
şi care are un conţinut în substanţe volatile 
mai mare sau egal cu 225 de grame la 
hectolitrul de alcool 100% vol. Acest rachiu 
poate fi comercializat cu menţiunea 
„agricol” în completarea denumirii de 
„rom”, însoţită de una dintre denumirile 
geografice ale departamentelor franceze de 
peste mări menţionate în anexa III la 
Categoria 1. 

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations  « rhum agricole » et «  rhum traditionnel 
», qui permettent au consommateur d’identifier clairement des produits de qualité.

Amendament depus de Giuseppe Castiglione, Amalia Sartori

Amendamentul 191
Anexa II, Categoria A, punctul (1), litera (d)

d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi de la articolul 1 alineatul (2) 

d) Romul nu poate fi aromatizat decât cu 
„amelioratori”.
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litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea romului.

Or. it

Justification

Come per il Brandy, il Rum viene sempre "affinato" in botti di legno per un periodo che va 
dai 6 mesi ai 3 anni, ed é ancora maggiore per i Rum "invecchiati". Questo procedimento da 
un gusto uniforme grazie alla permanenza del Rum nelle botti di legno. È utile autorizzare 
l'addizione di "bonificatori", vale a dire aromi naturali derivati dal legno. I bonificatori, pur 
non dando al Rum un gusto predominante, permettono di uniformarne le caratteristiche 
organolettiche.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 192
Anexa II Categoria A punctul 5 litera (d)

(d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea băuturii spirtoase 
„brandy” sau „Weinbrand”.

(d) „Brandy” sau „Weinbrand” nu este 
aromatizată. Acest lucru nu exlude 
metodele tradiţionale de producţie.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 193
Anexa II, Categoria A, punctul (1) litera [d a] (nouă)

d a) Romul poate conţine caramel numai în 
scopul modificării culorii produselor 
învechite sau rafinate.

Or. fr
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Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations  « rhum agricole » et «  rhum traditionnel 
», qui permettent au consommateur d’identifier clairement des produits de qualité. Par 
ailleurs, l’autorisation générale d’ajout d’alcool éthylique ou d’un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu’elle soit obtenue à l’aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes afin de garantir un produit de première qualité.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 194
Anexa II, Categoria A, punctul (1) litera [a] paragraful (1)

e) Cuvântul „traditionnel” poate fi adăugat la 
indicaţiile geografice menţionate în anexa III 
punctul 1, în cazul în care romul este 
fabricat prin distilare la mai puţin de 
80% vol., după fermentarea alcoolică a 
materiilor prime producătoare de alcool care 
provin exclusiv din locul de producţie luat în 
considerare.  Romul astfel obţinut trebuie 
să aibă un conţinut în substanţe volatile
mai mare sau egal cu 225 de grame la 
hectolitrul de alcool 100% vol. şi nu trebuie 
să fie îndulcit sau aromatizat. Utilizarea 
cuvântului „traditionnel” nu exclude 
utilizarea termenilor „obţinut în urma 
fabricării zahărului” sau „agricol”, care pot 
fi adăugaţi la denumirea „rom”.

e) Cuvântul „traditionnel” poate fi adăugat la 
indicaţiile geografice menţionate în anexa III 
categoria 1, în cazul în care romul este 
fabricat prin distilare la mai puţin de 90 
% vol., după fermentarea alcoolică a 
materiilor prime producătoare de alcool care 
provin exclusiv din locul de producţie luat în 
considerare. Acest rom trebuie să aibă un 
conţinut de substanţe volatile egal sau mai 
mare de 225 grame la hectolitrul de alcool 
100 % vol. şi nu trebuie să fie edulcorat. 
Utilizarea cuvântului „traditionnel” nu 
exclude utilizarea termenilor „obţinut în 
urma fabricării zahărului” sau „agricol”, care 
pot fi adăugaţi la denumirile comerciale
„rom” şi la indicaţiile geografice.

Or. fr

Justification

Il convient de continuer à protéger les appellations  « rhum agricole » et «  rhum traditionnel 
», qui permettent au consommateur d’identifier clairement des produits de qualité. Par 
ailleurs, l’autorisation générale d’ajout d’alcool éthylique ou d’un arôme doit être rejetée, 
indépendamment du fait qu’elle soit obtenue à l’aide de substances aromatisantes naturelles 
ou équivalentes afin de garantir un produit de première qualité.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 195
Anexa II Categoria A punctul 2 litera (c)
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(c) „Whisky” sau „whiskey” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic de origine 
agricolă.

(c) „Whisky” sau „whiskey” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic de origine 
agricolă sau adaos de distilat de origine 
agricolă.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 196
Anexa II Categoria A punctul 2 litera (d)

(d) „Whisky” sau „whiskey” nu este îndulcit 
sau aromatizat şi nu conţine alţi aditivi în 
afară de colorant (caramel obişnuit).

(d) „Whisky” sau „whiskey” nu este 
„rotunjit” („rounded”), îndulcit sau 
aromatizat şi nu conţine alţi aditivi în afară 
de colorant (caramel obişnuit).

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Amendamentul 197
Anexa II, Categoria A, punctul (3) litera [e]

e) Pentru ca băutura spirtoasă de cereale să 
poată primi denumirea de „rachiu de 
cereale”, trebuie să fie obţinută prin 
distilarea, la mai puţin de 95% vol., a unui 
must de cereale fermentat, prezentând 
caracteristicile organoleptice specifice 
materiilor prime utilizate.

e) Pentru ca băutura spirtoasă de cereale să 
poată primi denumirea de „rachiu de 
cereale”, trebuie să fie obţinută prin 
distilarea, la mai puţin de 95% vol., a unui 
must de cereale fermentat, prezentând 
caracteristicile organoleptice specifice 
materiilor prime utilizate.

Or. es
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Justification

La denominación de "brandy" debe seguir quedando restringida a la bebida espirituosa 
obtenida del aguardiente de vino para evitar confusión en el consumidor y mantener una total 
coherencia con la definición establecida en el futuro reglamento para la citada bebida.

Amendament depus de Pilar Ayuso

Amendamentul 198
Anexa II Categoria A punctul 5 litera (c)

(c) „Brandy” sau „Weinbrand” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic de origine 
agricolă.

(c) Fără a aduce atingere punctului 1 litera 
(a), „brandy” sau „Weinbrand” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic sau alt distilat 
de origine agricolă.

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 199
Anexa II Categoria A punctul 5 litera (c)

(c) „Brandy” sau „Weinbrand” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic de origine 
agricolă.

(c) Fără a aduce atingere punctului 1 litera 
(a), „brandy” sau „Weinbrand” nu conţine 
niciun adaos de alcool etilic sau alt distilat 
de origine agricolă.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 200
Anexa II Categoria A punctul 5 litera (d)

(d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale, astfel cum sunt 
definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 

eliminat



AM\633686RO.doc PE 378.844v01-00 54/84 AM\

RO

utilizate la prepararea băuturii spirtoase 
„brandy” sau „Weinbrand”.

Or. en

Justification

see justification of Amendamentul to point( c).

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 201
Anexa II Categoria A punctul 6 litera (d)

(d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi de la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea rachiului de tescovină 
de struguri sau marcului.

(d) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi de la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea rachiului de tescovină 
de struguri sau marcului. Distilarea 
combinată a marcurilor împreună cu 
seminţe de plante aromate de anason şi 
fenicul, ca practică tradiţională în unele 
zone ale UE, nu este considerată aromă.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 202
Anexa II Categoria A punctul 11 litera (e)

(e) Denumirea comercială a băuturii 
spirtoase „Hefebrand” poate fi completată de 
numele materiei prime utilizate.

(e) Denumirea comercială a băuturii 
spirtoase „Hefebrand” trebuie completată de 
numele materiei prime utilizate

Or. de

Justification

Aus Gründen der Verbraucherinformation muss die Ergänzung der Rohstoffe angegeben 
werden.
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 203
Anexa II Categoria B titlu

Categoria B: băuturi spirtoase specifice Băuturi spirtoase specifice

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 204
Anexa II, Categoria B, punctul (13), paragraful (1)

1) obţinute prin macerarea, în proporţie 
minimă de 100 kg de fructe la 20 litri de 
alcool 100% vol., a anumitor boabe şi a altor 
fructe, cum ar fi zmeura, murele, afinele şi 
altele, parţial fermentate sau nefermentate, în 
alcool etilic de origine agricolă, în rachiu sau 
în distilat, urmată de distilare.

1) obţinute exclusiv prin macerarea, în 
proporţie minimă de 100 kg de fructe la 20 
litri de alcool 100% vol., a anumitor boabe şi 
a altor fructe, cum ar fi zmeura, murele, 
afinele şi altele, parţial fermentate sau 
nefermentate, în alcool etilic de origine 
agricolă, în rachiu sau în distilat, urmată de 
distilare.

Or. fr

Justification

L'ajout du terme exclusivement permet de conserver la tradition de ces eaux-de-vie et de 
protéger le produit contre les colorants,  l'édulcoration ou encore la bonification.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 205
Anexa II Categoria B punctul 16 litera (a)

(a) Rachiul de genţiană este băutura 
spirtoasă obţinută pe baza unui distilat de 
genţiană care a fost obţinut prin fermentarea 
rădăcinilor de genţiană cu sau fără adaos de 
alcool etilic de origine agricolă.

(a) Rachiul de genţiană este băutura 
spirtoasă obţinută pe baza unui distilat de 
genţiană care a fost obţinut prin fermentarea 
rădăcinilor de genţiană cu sau fără adaos de 
alcool etilic de origine agricolă şi/sau 
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distilat de fructe şi/sau rachiu de fructe.

Or. de

Justification

Insbesondere im Alpenraum wird zur Verdünnung des Enziandestillats anstelle von 
Ethylalkohol ein Obstdestillat (z.B. ein Apfelbrand) verwandt. Durch den intensiven 
Geschmack des Enzians tritt der zur Verdünnung verwandte Brand gänzlich in den 
Hintergrund und ist nicht mehr als solcher erkennbar. Diese Änderung ist notwendig da die 
Verdünnung in Obstdestillaten eine durchaus übliche und traditionelle Praxis in 
Kleinbrennereien ist.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 206
Anexa II Categoria B punctul 16a (nou)

16a. „Meisterwurz” 
(a) „Meisterwurz” este băutura spirtoasă 
obţinută pe baza unui distilat de rădăcini 
de Peucedanum ostruthium macerate în 
macerat de fructe sâmburoase cu sau fără 
adaos de alcool etilic de origine agricolă 
şi/sau distilat de fructe.
(b) Concentraţia alcoolică minimă în 
volum a băuturii spirtoase „Meisterwurz” 
este de 37,5%.
(c) Este interzisă aromatizarea băuturii 
spirtoase „Meisterwurz”.

Or. de

Justification

Der „Meisterwurz“ wird schon seit jeher in den Alpenländern von den Brennern in diesem 
Verfahren erzeugt und sollte als traditionelles Verfahren zur Sicherstellung der Qualität 
berücksichtigt werden.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 207
Anexa II Categoria B punctul 17 litera (a)
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(a) Băutura spirtoasă de ienupăr este băutura 
spirtoasă obţinută prin aromatizarea cu 
boabe de ienupăr (Juniperus communis) a 
alcoolului etilic de origine agricolă şi/sau a 
rachiului de cereale şi/sau a distilatului de 
cereale.

(a) Băutura spirtoasă de ienupăr este băutura 
spirtoasă obţinută prin aromatizarea cu 
boabe de ienupăr (Juniperus communis) a 
alcoolului etilic de origine agricolă şi/sau a 
rachiului de cereale şi/sau a distilatului de 
cereale şi/sau distilatului de fructe şi/sau 
rachiului de fructe.

Or. de

Justification

Bei Spirituosen mit Wacholder wird bereits der Zusatz von Ethylalkohol landwirtschaftlichen 
Ursprungs und/oder Getreidebrand und/oder Getreidedestillat mit Wacholderbeeren erlaubt.
Es sollte zusätzlich auch die Verwendung von Obstdestillaten erlaubt werden. Diese 
Änderung ist notwendig da Mazeration von Wacholder in Obstdestillaten eine durchaus 
übliche und traditionelle Praxis in Kleinbrennereien ist und das daraus gewonnene Produkt 
vom Wacholder derart stark dominiert wird, dass das ursprüngliche Destillat nicht mehr 
erkennbar ist.

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Amendamentul 208
Anexa II, Categoria B, punctul (17) litera (d)

d) Băutura spirtoasă de ienupăr poate fi 
comercializată sub denumirile „Wacholder”, 
„ginebra”, sau „genebra”.

d) Băutura spirtoasă de ienupăr poate fi 
comercializată sub denumirile „Wacholder”, 
„ginebra”, sau „genebra”.

Or. es

Justification

La denominación de "ginebra" debe limitarse a la bebida definida en el punto 18  del anexo 
II  de la propuesta cuyo grado alcohólico debe ser  muy superior, de 37,5 grados. De lo 
contrario ello podría dar lugar a confusión en el consumidor español pues la denominación 
"ginebra" sólo se utiliza en España y se identifica totalmente con el término "gin". La 
propuesta de la Comisión podría dar lugar además  a una competencia desleal al permitir la 
coexistencia en el mercado español de fabricantes de "gin" obligados a respetar una 
graduación de 37,5 grados y fabricantes de "ginebra", sometidos a una graduación de 15 
grados.
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Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 209
Anexa II Categoria B punctul 20 litera (a) punctele 1-4

(1) obţinut exclusiv din alcool etilic de 
origine agricolă, cu un conţinut maxim de 
metanol de 5 grame la hectolitrul de alcool 
pur,

(1) obţinut exclusiv din alcool etilic de 
origine agricolă, cu un conţinut maxim de 
metanol de 5 grame la hectolitrul de alcool 
la 100% vol., a cărui aromă este obţinută 
exclusiv prin redistilarea alcoolului etilic în 
recipiente tradiţionale, în prezenţa tuturor 
materiilor prime vegetale naturale utilizate,

(2) a cărui aromă este obţinută numai prin 
redistilarea alcoolului etilic în recipiente 
tradiţionale, în prezenţa tuturor materiilor 
prime vegetale naturale utilizate,

(3) al cărui distilat conţine cel puţin 70% 
alcool per volum,

(3) al cărui distilat conţine cel puţin 70% 
alcool per volum,

(4) la care orice adaos de alcool etilic 
provine exclusiv din aceeaşi materie primă,

(4) la care orice adaos de alcool etilic de 
origine agricolă este în conformitate cu 
caracteristicile menţionate în anexa I 
punctul 3, dar cu un conţinut maxim de 
metanol de 5 grame la hectolitrul de alcool 
la 100%,

(5) care nu conţine adaosuri de îndulcitori 
sau coloranţi,

(5) care nu conţine adaosuri de îndulcitori ce 
depăşesc 0,1 grame de zahăr la litru din 
produsul final sau coloranţi,

(6) care nu conţine alte ingrediente adăugate 
decât apă.

(6) care nu conţine alte ingrediente adăugate 
decât apă.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone, Inese Vaidere

Amendamentul 210
Anexa II punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din (a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic din cereale, cartofi şi/sau 
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alcool etilic de origine agricolă: melasă din sfecla de zahăr:
(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi şi/sau melasă 
din sfecla de zahăr,

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

- distilată şi/sau rectificată până la o 
concentraţie alcoolică minimă de 96,0% 
din volum astfel încât caracteristicile 
organoleptice ale materiilor prime utilizate şi 
ale produselor secundare formate în timpul 
fermentaţiei sunt atenuate selectiv şi în care 
nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 30 
grame la hectolitrul de alcool pur.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de tratare cu 
mijloace de prelucrare adecvate, inclusiv 
tratare cu cărbune activ, pentru a conferi 
băuturii caracteristici organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 10 
grame la hectolitrul de alcool pur.
(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului 
etilic de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

Or. en
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Justification

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

Amendament depus de Andres Tarand, Genowefa Grabowska

Amendamentul 211
Anexa II punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic din cereale, cartofi şi/sau 
melasă din sfecla de zahăr:

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi şi/sau melasă 
din sfecla de zahăr,

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

- distilată şi/sau rectificată până la o 
concentraţie alcoolică minimă de 96,0% 
din volum astfel încât caracteristicile 
organoleptice ale materiilor prime utilizate şi 
ale produselor secundare formate în timpul 
fermentaţiei sunt atenuate selectiv şi în care 
nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 30 
grame la hectolitrul de alcool pur.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de tratare cu 
mijloace de prelucrare adecvate, inclusiv 
tratare cu cărbune activ, pentru a conferi 
băuturii caracteristici organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 10 
grame la hectolitrul de alcool pur.
(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
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decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului 
etilic de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

Or. en

Justification

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

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

Amendamentul 212
Anexa II punctul 29 litera (a) teza introductivă şi punctul 1

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic din cereale, cartofi şi/sau 
melasă din sfecla de zahăr:

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi şi/sau melasă 
din sfecla de zahăr,

Or. en

Justification

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 213
Anexa II punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:
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(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi sau melasă din 
sfeclă de zahăr;

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime folosite şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime folosite şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 15 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

(b) Concentraţia alcoolică minimă în volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă în volum 
a votcii este de 37,5%.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materia 
primă utilizată la fabricarea alcoolului etilic 
de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii poate indica, în acelaşi 
câmp vizual cu denumirea comercială, 
materia primă utilizată la fabricarea 
alcoolului etilic de origine agricolă.  
Dimensiunea caracterelor nu depăşeşte 
jumătate şi nu poate fi mai mică de o treime 
din dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

Or. pl

Justification

Zawężenie listy surowców używanych do produkcji wódki jedynie do zbóż, ziemniaków lub 
melasy buraczanej ma na celu utrzymania 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.
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Amendament depus de Liam Aylward

Amendamentul 214
Anexa II Categoria B punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă, obţinută 
prin fermentare cu ajutorul drojdiei, din:

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) cereale, cartofi şi/sau melasă; sau
(2) alte materii prime agricole,

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

distilată şi rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului etilic 
de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea şi
etichetarea votcii produse din alte materii 
prime decât cereale, cartofi şi melasă 
poartă, în acelaşi câmp vizual cu denumirea 
comercială, indicaţia „distilată din...”, 
completate de materiile prime utilizate la 
fabricarea alcoolului etilic de origine 
agricolă. Etichetarea se realizează în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
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2000/13/CE. Dimensiunea caracterelor nu 
depăşeşte jumătate şi nu poate fi mai mică 
de o treime din dimensiunea caracterelor 
utilizate pentru denumirea comercială.

Or. en

Justification

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

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

Amendament depus de Avril Doyle

Amendamentul 215
Anexa II Categoria B punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă, obţinută 
prin fermentare cu ajutorul drojdiei, din:

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) cereale, cartofi şi/sau melasă; sau
(2) alte materii prime agricole,

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

distilată şi rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.
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(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului etilic 
de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea şi
etichetarea votcii produse din alte materii 
prime decât cereale, cartofi şi melasă 
poartă, în acelaşi câmp vizual cu denumirea 
comercială, indicaţia „distilată din...”, 
completate de materiile prime utilizate la 
fabricarea alcoolului etilic de origine 
agricolă. Etichetarea se realizează în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2000/13/CE. Dimensiunea caracterelor nu 
depăşeşte jumătate şi nu poate fi mai mică 
de o treime din dimensiunea caracterelor 
utilizate pentru denumirea comercială.

Or. en

Justification

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

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

Amendament depus de Carl Schlyter

Amendamentul 216
Anexa II Categoria B punctul 29

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic din cereale, cartofi şi/sau 
melasă din sfecla de zahăr:

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi şi/sau melasă 
din sfecla de zahăr,

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 

- distilată şi/sau rectificată până la o 
concentraţie alcoolică minimă de 96,0% 
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prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

din volum astfel încât caracteristicile 
organoleptice ale materiilor prime utilizate şi 
ale produselor secundare formate în timpul 
fermentaţiei sunt atenuate selectiv şi în care 
nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 10 
grame la hectolitrul de alcool pur.

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de tratare cu 
mijloace de prelucrare adecvate, inclusiv 
tratare cu cărbune activ, pentru a conferi 
băuturii caracteristici organoleptice speciale.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 10 
grame la hectolitrul de alcool pur.
(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(b) Concentraţia alcoolică minimă din volum 
a votcii este de 37,5%.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(c) Singurele arome care pot fi adăugate sunt 
compuşii aromatizanţi naturali prezenţi în 
distilatul obţinut prin fermentarea materiilor 
prime. În plus, produsului i se pot conferi 
caracteristici organoleptice speciale, altele 
decât o aromă predominantă.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului 
etilic de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

Or. en

Justification

See justification to Amendamentul to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.
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Amendament depus de Bogusław Sonik

Amendamentul 217
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) teza introductivă

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este o băutură spirtoasă produsă 
din alcool etilic obţinut din seminţe, cartofi, 
şi/sau melasă din sfeclă de zahăr:

Or. pl

Justification

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.

Amendament depus de Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Amendamentul 218
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) teza introductivă

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic de origine agricolă:

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din 
alcool etilic din cereale, cartofi şi/sau 
melasă din sfecla de zahăr:

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Jiří Maštálka

Amendamentul 219
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a)

(a) Votca este băutura spirtoasă produsă din (a) Votca este băutura spirtoasă produsă fie 
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alcool etilic de origine agricolă: prin rectificarea alcoolului etilic de origine 
agricolă, fie prin filtrarea acesteia cu 
carbon activ, eventual urmată de o distilare 
simplă sau de o tratare echivalentă, astfel 
încât caracteristicile organoleptice ale 
materiilor prime utilizate sunt atenuate 
selectiv.

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,
(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt 
atenuate selectiv;
Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.
Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, cu 
excepţia faptului că reziduurile de metanol 
în produsul final nu depăşesc 10 grame la 
hectolitrul de alcool pur.

Or. en

Justification

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

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

Amendament depus de Georgs Andrejevs, Niels Busk, Henrik Lax

Amendamentul 220
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) punctul (1)

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din materii prime agricole,

(1) obţinută prin fermentare cu ajutorul 
drojdiei, din cereale, cartofi şi/sau melasă 
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din sfecla de zahăr,

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Amendamentul 221
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) punctul (2)

(2) distilată şi/sau rectificată astfel încât 
caracteristicile organoleptice ale materiilor 
prime utilizate şi ale produselor secundare 
formate în timpul fermentaţiei sunt atenuate 
selectiv;

(2) distilată şi/sau rectificată până la o 
concentraţie alcoolică minimă de 96,0% 
din volum astfel încât caracteristicile 
organoleptice ale materiilor prime utilizate şi 
ale produselor secundare formate în timpul 
fermentaţiei sunt atenuate selectiv şi în care 
nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 30 
grame la hectolitrul de alcool pur.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Amendamentul 222
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) punctul (2) al doilea paragraf

Acest proces poate fi urmat de redistilare 
şi/sau tratare cu mijloace de prelucrare 
adecvate, inclusiv tratare cu cărbune activ, 
pentru a conferi băuturii caracteristici 
organoleptice speciale.

Acest proces poate fi urmat de tratare cu 
mijloace de prelucrare adecvate, inclusiv 
tratare cu cărbune activ, pentru a conferi 
băuturii caracteristici organoleptice speciale.

Or. en

Justification

See justification to Amendamentul to Annex II, category B, point 29 by Mr Tarand.
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Amendament depus de Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Amendamentul 223
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (a) punctul (2) al treilea paragraf

Nivelurile maxime de reziduuri sunt cele 
prevăzute pentru alcoolul etilic în anexa I, 
cu excepţia faptului că reziduurile de 
metanol în produsul final nu depăşesc 10 
grame la hectolitrul de alcool pur.

eliminat

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Georgs Andrejevs, Henrik Lax

Amendamentul 224
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (d)

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului 
etilic de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

eliminat

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Jiří Maštálka

Amendamentul 225
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (d)

(d) Fără a aduce atingere Directivei (d) Statele membre pot stabili norme mai 
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2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile 
prime utilizate la fabricarea alcoolului 
etilic de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

stricte sau norme suplimentare privind
desemnarea, etichetarea, ambalarea şi 
prezentarea votcii, în conformitate cu 
articolul 5.

Or. en

Justification

Amendament depus de Linda McAvan, Riitta Myller

Amendamentul 226
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (d)

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materiile
prime utilizate la fabricarea alcoolului etilic 
de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu depăşeşte jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii care nu este produsă din 
cartofi, cereale sau melasă poartă, în 
acelaşi câmp vizual cu denumirea 
comercială, indicaţia „fabricată din...”, 
completate de materia primă utilizată la 
fabricarea alcoolului etilic de origine 
agricolă. Etichetarea se realizează în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei 
2000/13/CE. Dimensiunea caracterelor nu 
depăşeşte jumătate şi nu poate fi mai mică 
de o treime din dimensiunea caracterelor 
utilizate pentru denumirea comercială.

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 227
Anexa II Categoria B punctul 29 litera (d)



AM\633686RO.doc PE 378.844v01-00 72/84 AM\

RO

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii indică, în acelaşi câmp 
vizual cu denumirea comercială, materia 
primă utilizată la fabricarea alcoolului etilic 
de origine agricolă. Dimensiunea 
caracterelor nu poate depăşi jumătate şi nu 
poate fi mai mică de o treime din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială.

(d) Fără a aduce atingere Directivei 
2000/13/CE, la desemnarea, prezentarea sau 
etichetarea votcii, care nu este produsă din 
cartofi, cereale sau melasă, se indică, în 
acelaşi câmp vizual cu denumirea 
comercială, cuvintele „produs din...” 
urmate de numele materiei prime utilizate
la fabricarea alcoolului etilic de origine 
agricolă. Etichetarea se face în 
conformitate cu prevederile Directivei 
2000/13/CE. Dimensiunea caracterelor nu 
poate fi mai mică de două treimi din 
dimensiunea caracterelor utilizate pentru 
denumirea comercială. 

Or. de

Justification

Wodka aus Getreide, Kartoffeln und Melasse kann als traditionell hergestelltes Produkt 
bezeichnet werden. Deshalb sollte dieses Produkt Wodka ohne weitere Zusätze tragen. Da 
Ethylalkohol von Wodka auch aus anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellt 
werden kann, ist die Angabe des landwirtschaftlichen Produktes zur besseren Unterscheidung 
erforderlich.

Amendament depus de Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Amendamentul 228
Anexa II, Categoria B, punctul (31) litera (b) alineatul (1)

d) Următorii termeni compuşi pot fi utilizaţi 
în prezentarea lichiorurilor produse în 
Comunitate în cazul utilizării alcoolului 
etilic de origine agricolă, pentru a reflecta 
metodele de producţie tradiţionale:

d) Următorii termeni compuşi pot fi utilizaţi 
în prezentarea lichiorurilor produse în 
Comunitate în cazul utilizării alcoolului 
etilic obţinut din vin, pentru a reflecta 
metodele de producţie tradiţionale:

Or. es

Justification

La denominación de "brandy" debe seguir quedando restringida a la bebida espirituosa 
obtenida del aguardiente de vino para evitar confusión en el consumidor y mantener una total 
coherencia con la definición establecida en el futuro reglamento para la citada bebida.



AM\633686RO.doc PE 378.844v01-00 73/84 AM\

RO

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 229
Anexa II Categoria B punctul 40 litera (a)

(a) „Nocino” este lichiorul a cărui aromă 
este dată în principal de macerarea şi/sau 
distilarea miezurilor întregi de nucă verde
(Juglans regia L.), cu un conţinut minim de 
zahăr, exprimat în zahăr invertit, de 100 de 
grame la litru.

(a) „Nocino” este lichiorul a cărui aromă 
este dată în principal de macerarea şi/sau 
distilarea nucilor verzi în ansamblul lor 
(Juglans regia L.), cu un conţinut minim de 
zahăr, exprimat în zahăr invertit, de 100 de 
grame la litru.

Or. en

Justification

Il testo inglese della definizione di nocino contiene un’inesattezza, in quanto il prodotto è 
ottenuto dalla macerazione e/o distillazione dell’intera noce e non solo dei gherigli. Inoltre 
c’è un errore di battitura nel termine scientifico di noce.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 230
Anexa II Categoria B punctul 40 litera (a)

(a) „Nocino” este lichiorul a cărui aromă 
este dată în principal de macerarea şi/sau 
distilarea miezurilor întregi de nucă verde
(Juglans regia L.), cu un conţinut minim de 
zahăr, exprimat în zahăr invertit, de 100 de 
grame la litru.

(a) „Nocino” este lichiorul a cărui aromă 
este dată în principal de macerarea şi/sau 
distilarea nucilor verzi în ansamblul lor 
(Juglans regia L.), cu un conţinut minim de 
zahăr, exprimat în zahăr invertit, de 100 de 
grame la litru.

Or. en

Justification

Il testo inglese della definizione di Nocino contiene una imprecisione: il prodotto è ottenuto 
dalla macerazione e/o distillazione dell'intera noce e non solo dai  gherigli. C'è inoltre un 
errore di battitura (Juglans, non Jugians).     

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 231
Anexa II Categoria B punctul 41 litera (c)
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(c) Numai substanţele şi preparatele 
aromatizante naturale conforme definiţiilor 
de la articolul 1 alineatul (2) litera (b) 
punctul (i) şi de la articolul 1 alineatul (2) 
litera (c) din Directiva 88/388/CEE pot fi 
utilizate la prepararea lichiorului pe bază de 
ouă sau „advocaat” sau „avocat” sau 
„Advokat”.

(c) Este interzisă utilizarea de produse uscate 
din ouă la prepararea lichiorului pe bază de 
ouă sau „advocaat” sau „avocat” sau 
„Advokat”.

Or. de

Justification

Um zu vermeiden, dass Farbstoffe wie z. B. Beta Carotin benötigt werden, muss es sich bei 
der Verwendung von Eigelb um reines Eigelb (ohne Eiweißspuren) handeln. Für 
hochqualitative Produkte und gemäß der traditionellen Herstellungsweise muss die 
Anwendung von getrockneten Eiprodukten verboten sein.

Amendament depus de Ria Oomen-Ruijten, Albert Jan Maat

Amendamentul 232
Anexa II Categoria B punctul 44a (nou)

44a. „Vruchtenjenever” sau „Jenever met 
vruchten”
(a) „Vruchtenjenever” sau „Jenever met 
vruchten” este un lichior sau altă băutură 
spirtoasă care îndeplineşte următoarele 
condiţii:
(1)este o băutură obţinută fie prin 
aromatizarea băuturii „jenever”cu fructe 
sau plante şi /sau părţi de fructe sau plante 
fie prin adaos de suc de fructe şi/sau 
distilate de fructe sau plante sau distilate 
din arome concentrate obţinute din fructe 
sau plante;
(2) poate fi aromatizată suplimentar cu 
arome naturale sau identice cu cele 
naturale;
(3) băutura poate fi îndulcită;
(4) băutura posedă caracteristicile 
organoleptice ale fructelor respective;
- cu o concentraţie alcoolică minimă de 
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20% vol. 
Numele fructului folosit poate înlocui 
„vruchten”.

Or. nl

Justification

De definitie voor vruchtenjenever dient te worden gehandhaafd (zie bijlage van verordening 
(EG) nr. 1014/90) aangezien de karakteristieken van deze drank niet volledig overeenkomen 
met die van jenever. Vruchtenjenever kan daarom niet worden gezien als een product 
waarvan de naamsbescherming gegarandeerd wordt middels de in bijlage III opgenomen 
geografische aanduiding voor jenever.

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 233
Anexa II Categoria B punctul 45 litera (a)

(a) „Topinambur” este băutura spirtoasă 
obţinută exclusiv prin fermentarea napilor 
porceşti (Helianthus tuberosus L.).

(a) „Topinambur” este băutura spirtoasă 
obţinută exclusiv prin fermentarea şi 
distilarea napilor porceşti (Helianthus 
tuberosus L.) exclusiv cu concentraţia 
alcoolică în volum mai mică de 86%.

Or. de

Justification

Es handelt sich hier um einen Brand, so dass eine Destillation zu weniger als 86 % vol 
erfolgen muss.

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 234
Anexa II Categoria C titlu

Categoria C: Alte băuturi spirtoase Alte băuturi spirtoase

Or. en

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 235
Anexa II Categoria C punctul 2

2 „Rum-Verschnitt” este produs în 
Germania şi este obţinut dintr-un amestec de 
rom şi alcool, iar produsul final trebuie să 
conţină o proporţie minimă de 5% de alcool 
provenit din rom. În ceea ce priveşte 
etichetarea şi prezentarea produsului 
denumit „Rum-Verschnit”, termenul 
„Verschnitt” trebuie să figureze pe 
mijloacele de desemnare, prezentare sau 
etichetare cu caractere de tipul, de 
dimensiunea şi de culoarea celor folosite 
pentru cuvântul „Rum”, pe acelaşi rând cu 
acesta iar pe sticle trebuie să fie menţionat 
pe eticheta frontală. În cazul vânzării în 
afara pieţei germane, compoziţia alcoolică a 
acestui produs trebuie să figureze pe 
etichetă.

45a.„Rum-Verschnitt” este produs în 
Germania şi este obţinut dintr-un amestec de 
rom şi alcool, iar produsul final trebuie să 
conţină o proporţie minimă de 5% de alcool 
provenit din rom. În ceea ce priveşte 
etichetarea şi prezentarea produsului 
denumit „Rum-Verschnit”, termenul 
„Verschnitt” trebuie să figureze pe 
mijloacele de desemnare, prezentare sau 
etichetare cu caractere de tipul, de 
dimensiunea şi de culoarea celor folosite 
pentru cuvântul „Rum”, pe acelaşi rând cu 
acesta iar pe sticle trebuie să fie menţionat 
pe eticheta frontală. În cazul vânzării în 
afara pieţei germane, compoziţia alcoolică a 
acestui produs trebuie să figureze pe 
etichetă.

Or. de

Justification

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

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 236
Anexa II Categoria C punctul 3

3.„Slivovice” este produsă în Republica 
Cehă şi este obţinută prin adăugarea la 
distilatul de prune, înainte de distilarea 
finală, a unei proporţii maxime de 30% de 
alcool etilic de origine agricolă. Acest 
produs trebuie să fie desemnat drept 
„băutură spirtoasă”, la care se poate adăuga 

45b. „Slivovice” este produsă în Republica 
Cehă şi este obţinută prin adăugarea la 
distilatul de prune, înainte de distilarea 
finală, a unei proporţii maxime de 30% de 
alcool etilic de origine agricolă. Acest 
produs trebuie să fie desemnat drept 
„băutură spirtoasă”, la care se poate adăuga 
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denumirea „Slivovice” în acelaşi câmp 
vizual pe eticheta frontală. În cazul 
comercializării băuturii spirtoase 
„Slivovice” în Comunitate, compoziţia 
alcoolică a acestui produs trebuie să figureze 
pe etichetă. Prezenta dispoziţie nu aduce 
atingere utilizării denumirii Slivovice pentru 
rachiurile de fructe, în conformitate cu 
punctul 9 de la categoria A.

denumirea „Slivovice” în acelaşi câmp 
vizual pe eticheta frontală. În cazul 
comercializării băuturii spirtoase 
„Slivovice” în Comunitate, compoziţia 
alcoolică a acestui produs trebuie să figureze 
pe etichetă. Prezenta dispoziţie nu aduce 
atingere utilizării denumirii Slivovice pentru 
rachiurile de fructe, în conformitate cu 
categoria 9.

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3.   

Amendament depus de Linda McAvan

Amendamentul 237
Anexa II Categoria C punctul 1

1. Toate băuturile spirtoase care se 
încadrează în definiţia de la articolul 1, dar 
nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi incluse 
în categoria A sau B sunt desemnate, 
prezentate şi etichetate cu denumirea 
comercială „băutură spirtoasă”.

Toate băuturile spirtoase care se încadrează 
în definiţia de la articolul 1, dar nu 
îndeplinesc condiţiile pentru a fi incluse în 
categoriile 1-45 sunt desemnate, prezentate 
şi etichetate cu denumirea comercială 
„băutură spirtoasă”.

Or. en

Justification

This is a consequential Amendamentul following the deletion of the three categories in 
Articolul 3. 

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 238
Anexa III, punctul (1), tabel

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

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

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

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

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

Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Justification

Le terme traditionnel ne doit plus  être repris au niveau des indications géographiques  
achant qu’il est défini au point 1 de l’annexe II.
De nouvelles indications géographiques doivent être prévues afin de prendre en compte la 
diversité et la spécificité de la production de rhum des départements français d’outre-mer.

Amendment by Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau

Amendment 239
Annex III, point 1, table

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

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

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

Or. fr

Justification

Le terme traditionnel n’a plus à être repris au niveau des indications géographiques sachant 
qu’il est défini au point 1 de l’annexe II.

De nouvelles indications géographiques doivent être prévues afin de répondre à la diversité 
et la spécificité de la production de rhum des départements français d’outre-mer.

Amendament depus de Carl Schlyter, Jill Evans

Amendamentul 240
Anexa III punctul 2 tabel rubrica 1a (nouă)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Justification

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

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 241
Anexa III punctul 2 tabel

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

(Aceste denumiri pot fi completate cu 
menţiunea „malţ” sau „cereale”.)

(Aceste denumiri pot fi completate cu 
menţiunea „malţ” sau „cereale”.)

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

(Aceste denumiri pot fi completate cu 
menţiunea „Pot Still”, „malţ” sau „cereale”.)

(Aceste denumiri pot fi completate cu 
menţiunea „Pot Still”, „malţ” sau „cereale”.)
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Scotch Whisky/Scotch

Or. en

(rubrica şi-a modificat locul)

Justification

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

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 242
Anexa III punctul 5 tabel rubricile 3-5

Propunerea Comisiei

Brandy Αττικης / Brandy de Attica
Brandy Πελλοπονησου / Brandy de 
Pelopones
Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy din 
Grecia centrală

Amendamentul Parlamentului

Brandy Αττικης / Brandy de Attica Grecia
Brandy Πελλοπονησου / Brandy de 
Pelopones

Grecia

Brandy Κεντρικης Ελλαδας / Brandy din 
Grecia centrală

Grecia
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Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 243
Anexa III punctul 6 tabel rubrica 34a (nouă) 

Tsikoudia                            Grecia

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 244
Anexa III punctul 6 tabel rubrica 35a (nouă)

Tsipouro                             Grecia

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 245
Anexa III punctul 10, tabel, rubrica 9a (nouă)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Der Zillertaler Scheuerlbirnenbrand wird aus der Scheuerlbirne hergestellt und ist ein 
typischer lokaler Qualitätsobstbrand. Daher sollte dieser regionale Brand als geographische 
Ursprungsbezeichnung ausgewiesen werden.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 246
Anexa III punctul 10, tabel, rubrica 9b (nouă)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justification

Der Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand wird aus der Scheuerlbirne hergestellt und ist ein 
typischer lokaler Qualitätsobstbrand. Daher sollte dieser regionale Brand als geographische 
Ursprungsbezeichnung ausgewiesen werden.
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 247
Anexa III punctul 10, tabel, rubrica 9c (nouă)

Pregler

Or. de

Justification

Der Pregler wird aus Äpfeln und Birnen hergestellt und ist ein typischer lokaler 
Qualitätsobstbrand aus Osttirol. Daher sollte dieser regionale Brand als geographische 
Ursprungsbezeichnung ausgewiesen werden.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 248
Anexa III punctul 23 tabel rubricile 7a-7e (noi)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene                ...

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari               ...

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata            ...

Ούζο Θράκης /Ouzo of Thrace                     ...

Ούζο Μακεδονίας /Ouzo of Macedonia      ...

Amendament depus de Christa Klaß

Amendamentul 249
Anexa III punctul 31, tabel, rubrica 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee      Austria Jagertee / Jagatee      Austria

Jägertee                       Austria,
Germania

Or. de

Justification

Jägertee, Jagertee und Jagatee wurden in der Beitrittsakte Österreichs versehentlich 
ausscließlich für österreichische Erzeugnisse vorbehalten, obwohl es auch in Deutschland 
eine entsprechende Tradition gibt. Der Amendamentul entspricht den Zusagen der 
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Kommission und der tatsächlichen Verwendung sprachlich unterschiedlicher Varianten in 
Deutschland und Österreich.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi, Katerina Batzeli

Amendamentul 250
Anexa III punctul 31 tabel rubricile 31a-31d (noi)

Μαστίχα Χίου/Mastic of Chios     Ελλάδα

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos        ...

Κουμκουάτ Κέρκυρας/                  ...

Koum Kouat of Corfu

Τεντούρα/Tentoura                       ...

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 251
Anexa III punctul (31), tabel, rubricile a – d (nou)

Liquore di limoni di Sorrento                         Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepi`del Piemonte                                      ...

Genepi`della Val d'Aosta           ...

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 252
Anexa III punctul (31), tabel, rubricile 31 a – d (nou)

Liquore di limoni di Sorrento      Italia

Liquore di limoni della Costa d'Amalfi          ...

Genepi`del Piemonte                                      ...

Genepi`della Val d'Aosta           ...

Amendament depus de Alessandro Foglietta, Sergio Berlato, Adriana Poli Bortone

Amendamentul 253
Anexa III punctul (31), tabel, rubrica 31 a – d (nouă)
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Nocino di Modena Italia

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 254
Anexa III punctul (31), tabel, rubrica 31 a (nouă)

Nocino di Modena Italia

Or. it

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 255
Anexa III Categoria C, tabel, rubrica 4a (nouă)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Justification

Der Wildschönauer Krautinger wird aus der Halmrübe hergestellt welche in der Umgebung 
der Wildschönau angebaut wird. Die Destillation und Fertigmachung dieses typischen 
lokalen Qualitätsobstbrands werden ebenfalls in diesem Gebiet durchgeführt. Dieser 
regionale Brand sollte daher als geographische Ursprungsbezeichnung ausgewiesen werden.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 256
Anexa III Categoria C, tabel, rubrica 4b (nouă)

Krautinger

Or. de

Justification

Der Krautinger wird aus der Halmrübe hergestellt und ist ein typischer lokaler 
Qualitätsobstbrand. Daher sollte dieser regionale Brand als geographische 
Ursprungsbezeichnung ausgewiesen werden.
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