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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των 
αλκοολούχων ποτών
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2005)0125)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0440/2005),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95 και το άρθρο 37

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού υπογραμμίζει τη σημασία των γεωργικών προϊόντων. Ο νέος 
κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία αυτή. Επιπλέον ο μέχρι τούδε ισχύον 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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κανονισμός βασιζόταν σε μια διπλή νομική βάση (εσωτερική αγορά και γεωργία).

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

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

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

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του νέου 
κανονισμού και πρέπει να μνημονεύεται στις αιτιολογικές σκέψεις. Εξάλλου ο νέος κανονισμός 
αντικαθιστά τους δύο ισχύοντες κανονισμούς.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών 
είναι σημαντικός, τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους 
παραγωγούς της Κοινότητας. Τα μέτρα 
που εφαρμόζονται στον συγκεκριμένο 
κλάδο πρέπει να συμβάλλουν στη επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 

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

στην αποτροπή δολίων πρακτικών, στη 
διαφάνεια της αγοράς και στον θεμιτό 
ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό, τα 
μέτρα θα διασφαλίσουν την καλή φήμη 
που έχουν αποκτήσει τα παραγόμενα στην 
Κοινότητα αλκοολούχα ποτά στην 
εσωτερική και τη διεθνή αγορά, καθώς θα 
εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη οι 
παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής 
αλκοολούχων ποτών και οι αυξημένες 
απαιτήσεις των καταναλωτών για 
προστασία και ενημέρωση. Πρέπει επίσης 
να λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική 
καινοτομία, στο βαθμό που συντελεί στη 
βελτίωση της ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού υπογραμμίζει τη σημασία των γεωργικών προϊόντων. Ο νέος 
κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σημασία αυτή. Επιπλέον ο μέχρι τούδε ισχύων 
κανονισμός στηριζόταν σε μια διπλή νομική βάση (εσωτερική αγορά και γεωργία).

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3

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

(3) Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις 
πρέπει να περιλαμβάνουν σαφώς 
καθορισμένα κριτήρια παραγωγής και 
επισήμανσης των ποτών αυτών.

Αιτιολόγηση

Βασική αρχή του κανονισμού αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας όλων των 
αλκοολούχων ποτών. Η προταθείσα κατηγοριοποίηση υπαγάγει στην κατηγορία 1 "τις 
καθαρότερες μορφές αυτών των προϊόντων". Η κατηγοριοποίηση αυτή υπονοεί μια 
υποδεέστερη ποιότητα των άλλων δύο κατηγοριών και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για να είναι δυνατόν να προσφέρει 
ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών υψηλή 
ποιότητα και ποικιλία προϊόντων, πρέπει 

(7) Για να είναι δυνατόν να προσφέρει 
ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών υψηλή 
ποιότητα και ποικιλία προϊόντων, πρέπει 
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να μπορούν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που επιβάλλει 
ο παρών κανονισμός για την παραγωγή, 
την περιγραφή, την παρουσίαση και, ιδίως, 
την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών 
που παράγονται στην επικράτειά τους.

να μπορούν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν 
κανόνες αυστηρότερους ή 
συμπληρωματικούς εκείνων που επιβάλλει 
ο παρών κανονισμός για την παραγωγή, 
την περιγραφή, την παρουσίαση και, ιδίως, 
την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών 
που παράγονται στην επικράτειά τους, 
εφόσον αυτοί ακολουθούν μια 
συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, είναι 
συμβατή με κοινοτικό δίκαιο και αφορούν 
αλκοολούχα ποτά με γεωγραφικές 
ονομασίες προέλευσης. 

Αιτιολόγηση

Εάν επιτρεπόταν η θέσπιση κατά βούληση αυστηρότερων νομοθετικών διατάξεων, θα 
υπονομευόταν η βασική αρχή του κανονισμού, δηλαδή η εναρμόνιση των νομοθεσιών, που 
θεσπίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ. 

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.

(12) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 28ης Ιουνίου 1999 όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 
2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουλίου 2006 για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Στις 17 Ιουλίου 2006 εγκρίθηκαν νέες ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία της επιτροπολογίας 
και για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

γ) έχει ελάχιστο αλκοολικό βαθμό 
15% vol. 
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των αλκοολούχων ποτών δεν πρέπει να αφορά μόνο τον παρόντα κανονισμό αλλά 
γενικώς όλα τα τρόφιμα. Εξάλλου, ο προτεινόμενος μέγιστος αλκοολικός βαθμός 80% vol θα 
απέκλειε πολυάριθμα αλκοολούχα ποτά (όπως π.χ ουϊσκυ και ρούμι).

Τροπολογία 8
Παράρτημα ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Το Παράρτημα ΙΙ ενσωματώνεται στο 
άρθρο 1 υπό τα εξής σημεία:

Κατηγορία A: Αποστάγματα Άρθρο 1, εδάφιο 2α, σημεία 1 - 12α
Κατηγορία B: Ειδικά αλκοολούχα ποτά Άρθρο 1, εδάφιο 2β, σημεία 13 - 45β
Κατηγορία Γ: Άλλα αλκοολούχα ποτά

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙ ενσωματώνεται στο άρθρο 1. Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών 
πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 9
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 
ΠΟΤΩΝ
Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων 
που καθορίζονται για κάθε προϊόν του 
άρθρου 1, εδάφιο 2α, σημεία 1-13, τα 
"αποστάγματα":
α) παρασκευάζονται αποκλειστικά με 
αλκοολική ζύμωση και απόσταξη από 
πρώτες ύλες που ανταποκρίνονται στους 
ορισμούς του άρθρου 1, εδάφιο 2α, 
σημεία 1-13·
β) δεν περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ούτε 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·
γ) δεν περιέχουν αρτυματικές ουσίες·
δ) έχουν υποστεί γλύκανση με σκοπό μόνο 
την τελειοποίηση της γεύσης του τελικού 
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προϊόντος, σύμφωνα με τους τεχνικούς 
ορισμούς και τις τεχνικές απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι του παρόντος 
κανονισμού και λαμβανομένων υπόψη 
των ιδιαίτερων νομοθετικών διατάξεων 
των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 10
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 1, στοιχεία α) -δ)

α) Ρούμι είναι: α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ρούμι είναι:

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

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

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

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

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

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

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

γ) Το ρούμι δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη ή άλλο προϊόν 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης. 

δ) Για την παρασκευή ρούμι 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 

δ) Το ρούμι δεν υποβάλλεται σε 
αρωματισμό. 
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φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 1, στοιχεία α) - δ))

Αιτιολόγηση

Με την προστασία των παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. 
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης ή την προσθήκη αρτυματικών ουσιών ανεξαρτήτως του εάν ο αρωματισμός 
πραγματοποιείται με φυσικά ή όμοια με τα φυσικά αρτύματα. Η ισχύουσα απαγόρευση της 
προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης έχει μέχρι σήμερα αποδειχθεί 
αποτελεσματική και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του 
προϊόντος.

Τροπολογία 11
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α, σημείο 2, στοιχείο α), εισαγωγή 

α) Whisky ή whiskey είναι αλκοολούχο 
ποτό που:

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού α) Whisky ή whiskey είναι 
αλκοολούχο ποτό που:

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 1)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία των παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. 
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί στο πλαίσιο αυτό η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη 
αιθυλικής αλκοόλης ή η νέα διαδικασία τελειοποίησης. Η ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης 
προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και πρέπει να 
διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος.

Τροπολογία 12
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α, σημείο 2, στοιχεία γ) -δ)

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

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

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

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 2)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία των παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. 
Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί στο πλαίσιο αυτό η γενική χορήγηση άδειας για την προσθήκη 
αιθυλικής αλκοόλης ή η νέα διαδικασία τελειοποίησης. Η ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης 
προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και πρέπει να 
διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος.

Τροπολογία 13
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 3

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού

α) Απόσταγμα σιτηρών είναι 
αλκοολούχο ποτό, το οποίο παράγεται με 
απόσταξη πολτού σιτηρών που έχει 
υποστεί ζύμωση και το οποίο εμφανίζει 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες 
πρώτες ύλες.

α) απόσταγμα σιτηρών είναι 
αλκοολούχο ποτό, το οποίο παράγεται με 
απόσταξη πολτού από ολόκληρο τον 
κόκκο ειδών σιτηρών που έχει υποστεί 
ζύμωση και το οποίο εμφανίζει 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες 
πρώτες ύλες.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αποστάγματος σιτηρών 
είναι 35%.

β) με εξαίρεση το Korn o ελάχιστος 
αλκοολικός βαθμός κατ’ όγκο του 
αποστάγματος σιτηρών είναι 35%.

γ) Το απόσταγμα σιτηρών δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα σιτηρών δεν 
περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή 
άλλο προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή αποστάγματος 
σιτηρών επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.
ε) Για να μπορεί ένα απόσταγμα 
σιτηρών να ονομαστεί «μπράντι σιτηρών», 
πρέπει να έχει ληφθεί με απόσταξη, σε 
βαθμό χαμηλότερο από 95% vol., πολτού 

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

σιτηρών που έχει υποστεί ζύμωση και να 
εμφανίζει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
προερχόμενα από τις χρησιμοποιηθείσες 
πρώτες ύλες.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 3)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Με 
τον περιορισμό της απόσταξης πολτού από ολόκληρο τον κόκκο ειδών σιτηρών που έχει υποστεί 
ζύμωση επιδιώκεται να παρεμποδιστεί η χρησιμοποίηση ουσιών σιτηρών ή αμύλου. Η αύξηση 
του αλκοολικού βαθμού σε 35% θα απογοήτευε τις προσδοκίες των πελατών. Η γεύση θα ήταν 
τελείως διαφορετική. Η ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης υπήρξε μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί 
η άριστη ποιότητα του προϊόντος. 

Τροπολογία 14
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 4

α) Απόσταγμα οίνου είναι 
αλκοολούχο ποτό που:

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού απόσταγμα οίνου είναι 
αλκοολούχο που:

1) παράγεται με απόσταξη, σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., οίνου ή 
αλκοολωμένου οίνου ή με επαναπόσταξη 
προϊόντος απόσταξης οίνου σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol.

1) παράγεται αποκλειστικά με 
απόσταξη, σε βαθμό χαμηλότερο από 86% 
vol., οίνου ή αλκοολωμένου οίνου ή με 
επαναπόσταξη προϊόντος απόσταξης οίνου 
σε βαθμό χαμηλότερο από 86% vol.

2) έχει περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 125 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη.

2) έχει περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 125 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη.

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

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

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

γ) Το απόσταγμα οίνου δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα οίνου δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή άλλο προϊόν 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 4)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος. 

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 5, στοιχείο α), εισαγωγή

α) Brandy ή Weinbrand είναι 
αλκοολούχο ποτό που

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού Brandy ή Weinbrand είναι 
αλκοολούχο ποτό που

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 5)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. 
Μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής συγκαταλέγεται η υποβολή των προϊόντων 
αυτών σε αρωματισμό. Το είδος των αρτυματικών ουσιών και η παραγωγή τους πρέπει να 
ορίζονται σαφώς.

Η ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.  

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 5, στοιχεία γ) - δ)

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

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

δ) Για την παρασκευή brandy ή δ) για την τελειοποίηση των 



PR\634038EL.doc 15/59 PE 374.473v02-00

EL

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

χαρακτηριστικών οσμής και γεύσης 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
εκχυλίσματα τα οποία παράγονται

- με την αποθήκευση του προϊόντος 
απόσταξης οίνου σε δρυ ή ροκανίδια,
- με την αποθήκευση του προϊόντος 
απόσταξης οίνου σε αποξηραμένα 
δαμάσκηνα, πράσινα (άγουρα) καρύδια 
που μπορεί να είναι αποξηραμένα, ή 
αποξηραμένο φλοιό αμυγδάλων (που 
μπορεί να είναι καβουρδισμένος).

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 5)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. 
Μεταξύ των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής συγκαταλέγεται η υποβολή των προϊόντων 
αυτών σε αρωματισμό. Το είδος των αρτυματικών ουσιών και η παραγωγή τους πρέπει να 
ορίζονται σαφώς.

Η ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 6, στοιχείο α), εισαγωγή

α) Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλιού 
είναι αλκοολούχο ποτό που πληροί τους 
ακόλουθους όρους

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού απόσταγμα στεμφύλων 
σταφυλιού είναι αλκοολούχο ποτό

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 6)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.
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Τροπολογία 18
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 6, στοιχεία γ) - δ)

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων 
σταφυλιού δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων
φρούτων σταφυλιού δεν περιέχει πρόσθετη 
αιθυλική αλκοόλη ή άλλο προϊόν 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

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

διαγράφεται

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 6)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 6, στοιχείο α.

Τροπολογία 19
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 7

α) Απόσταγμα στεμφύλων φρούτων 
είναι αλκοολούχο ποτό που πληροί τους 
ακόλουθους όρους:

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού απόσταγμα στεμφύλων 
φρούτων είναι αλκοολούχο ποτό που:

1) λαμβάνεται αποκλειστικά από τη 
ζύμωση και απόσταξη, σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., στεμφύλων 
φρούτων, εξαιρουμένων των στεμφύλων 
σταφυλιού·

1) λαμβάνεται αποκλειστικά από τη 
ζύμωση και απόσταξη, σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., στεμφύλων 
φρούτων, εξαιρουμένων των στεμφύλων 
σταφυλιού·

2) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol·

2) έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε 
πτητικές ουσίες 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol·

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 1 500 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol·

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 1 500 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol·

4) προκειμένου για απόσταγμα 
εμπύρηνων φρούτων, έχει μέγιστη 
περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 
10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol·

4) προκειμένου για απόσταγμα 
εμπύρηνων φρούτων, έχει μέγιστη 
περιεκτικότητα σε υδροκυάνιο 7 
γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol·
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5) επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον 
ίδιο αλκοολικό βαθμό.

5) επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον 
ίδιο αλκοολικό βαθμό.

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

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

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων 
φρούτων δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα στεμφύλων 
φρούτων δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη ή άλλο προϊόν απόσταξης 
γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή 
αποσταγμάτων στεμφύλων φρούτων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.
ε) Η ονομασία πώλησης των 
αποσταγμάτων στεμφύλων φρούτων είναι 
«απόσταγμα στεμφύλων», με την 
προσθήκη του ονόματος του φρούτου. Εάν 
έχουν χρησιμοποιηθεί στέμφυλα πολλών 
διαφορετικών φρούτων, η ονομασία 
πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων 
φρούτων".

ε) Η ονομασία πώλησης των 
αποσταγμάτων στεμφύλων φρούτων είναι 
«απόσταγμα στεμφύλων», με την 
προσθήκη του ονόματος του φρούτου. Εάν 
έχουν χρησιμοποιηθεί στέμφυλα πολλών 
διαφορετικών φρούτων, η ονομασία 
πώλησης είναι «απόσταγμα στεμφύλων 
φρούτων".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 7)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 20
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 8

α) Απόσταγμα σταφίδας ή brandy
σταφίδας είναι αλκοολούχο ποτό, 
παραγόμενο με απόσταξη του προϊόντος 
που λαμβάνεται από την αλκοολική 
ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων των 

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού απόσταγμα σταφίδας ή brandy
σταφίδας είναι αλκοολούχο ποτό, 
παραγόμενο με απόσταξη του προϊόντος 
που λαμβάνεται από την αλκοολική 
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ποικιλιών «μαύρη κορινθιακή σταφίδα» ή 
«μοσχάτο Μάλαγας». Το προϊόν αυτό 
αποστάζεται σε βαθμό χαμηλότερο 
από 94,5% vol., κατά τρόπον ώστε το 
προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και 
γεύση που προέρχονται από τη 
χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη.

ζύμωση εκχυλίσματος σταφίδων των 
ποικιλιών «μαύρη κορινθιακή σταφίδα» ή 
«μοσχάτο Αλεξάνδρειας». Το προϊόν αυτό 
αποστάζεται σε βαθμό χαμηλότερο 
από 94,5% vol., κατά τρόπον ώστε το 
προϊόν της απόσταξης να έχει άρωμα και 
γεύση που προέρχονται από τη 
χρησιμοποιηθείσα πρώτη ύλη.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αποστάγματος σταφίδας ή 
brandy σταφίδας είναι 37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αποστάγματος σταφίδας ή 
brandy σταφίδας είναι 37,5%.

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

γ) Το απόσταγμα σταφίδας ή brandy
σταφίδας δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη ή άλλο προϊόν απόστασξης 
γεωργικής προέλευσης.

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 8)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 21
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 9, στοιχείο α)

α) Αποστάγματα φρούτων είναι 
αλκοολούχα ποτά που

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού αποστάγματα φρούτων είναι 
αλκοολούχα ποτά που

1) παράγονται με αλκοολική ζύμωση 
και απόσταξη σαρκωδών καρπών ή 
γλεύκους καρπών αυτού του είδους, με ή 

1) παράγονται με αλκοολική ζύμωση 
και απόσταξη σαρκωδών καρπών ή 
γλεύκους καρπών αυτού του είδους, με ή 
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χωρίς τους πυρήνες, χωρίς τους πυρήνες,
2) αποστάζονται σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει 
άρωμα και γεύση που προέρχονται από 
τους αποσταχθέντες καρπούς,

2) αποστάζονται σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει 
άρωμα και γεύση που προέρχονται από 
τους αποσταχθέντες καρπούς,

3) έχουν περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη,

3) έχουν περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη,

4) προκειμένου για αποστάγματα 
εμπύρηνων καρπών, έχουν περιεκτικότητα 
σε υδροκυάνιο που δεν υπερβαίνει τα 
10 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 
100% vol.

4) προκειμένου για αποστάγματα 
εμπύρηνων καρπών, έχουν περιεκτικότητα 
σε υδροκυάνιο που δεν υπερβαίνει τα 7 
γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 

100% vol.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 9)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
υποβολή του πολτού φρούτων σε αρωματισμό ή γκλύκανση πρέπει να απαγορευτεί ρητώς. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος. Η προσθήκη βερίκοκων και ροδάκινων είναι αποτέλεσμα της πρακτικής 
εμπειρίας.

Τροπολογία 22
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 9, στοιχείο β)

β) Τα αποστάγματα φρούτων 
περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 
1 000 γραμμάρια μεθυλικής αλκοόλης ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

β) Τα αποστάγματα φρούτων 
περιέχουν κατ’ ανώτατο όριο 
1 000 γραμμάρια μεθυλικής αλκοόλης ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol

Ωστόσο, η μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη είναι:

Ωστόσο, η μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη για τα ακόλουθα 
αποστάγματα φρούτων είναι:

i) 1 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol. που λαμβάνεται από 
τα ακόλουθα φρούτα:

i) 1 200 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol. που λαμβάνεται από 
τα ακόλουθα φρούτα:

– δαμάσκηνα (Prunus domestica L.), – δαμάσκηνα (Prunus domestica L.),

– κορόμηλα (Prunus domestica L. var – κορόμηλα (Prunus domestica L. var 
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syriaca syriaca

– δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch 
(Prunus domestica L.),

– δαμάσκηνα ποικιλίας quetsch 
(Prunus domestica L.),

– μήλα (Malus domestica Borkh.), – μήλα (Malus domestica Borkh.),

– αχλάδια (Pyrus communis L.) εκτός 
από τα αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus 
communis Williams

– αχλάδια (Pyrus communis L.) εκτός 
από τα αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus 
communis Williams

– σμέουρα (Rubus idaeus L.), – σμέουρα (Rubus idaeus L.),

– βατόμουρα (Rubus fruticosus L.) – βατόμουρα (Rubus fruticosus L.)

– ροδάκινα (prunus persica L)

– βερύκοκα (prunus armeniaca L)

ii) 1 350 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol. που λαμβάνεται από 
τα ακόλουθα φρούτα:

ii) 1 350 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο 
αλκοόλης 100% vol. που λαμβάνεται από 
τα ακόλουθα φρούτα ή ρόγες:

- αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus 
communis Williams

- αχλάδια ποικιλίας Williams (Pyrus 
communis Williams

- φραγκοστάφυλα, κόκκινα και μαύρα 
(είδη του γένους Ribes

- φραγκοστάφυλα, κόκκινα και μαύρα 
(είδη του γένους Ribes

- καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς 
αγριοσορβιάς (Sorbus aucuparia),

- καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, κοινώς 
αγριοσορβιάς (Sorbus aucuparia),

- καρπούς σαμπούκου (Sambucus nigra). - καρπούς σαμπούκου (Sambucus nigra).

-  κυδώνια (Cydonia oblonga)

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 10)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 9, στοιχείο α).

Τροπολογία 23
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέo), σημείο 9, στοιχείο δ)

δ) Τα αποστάγματα φρούτων δεν 
περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

δ) Τα αποστάγματα φρούτων δεν 
περιέχουν πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή 
άλλο προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.
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(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 9)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 9, στοιχείο α).

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 9, στοιχείο ε)

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

διαγράφεται

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 9)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 9, στοιχείο α).

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 10

α) Απόσταγμα μηλίτη, brandy μηλίτη 
ή απόσταγμα απίτη είναι αλκοολούχο ποτό 
που:

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού απόσταγμα μηλίτη, brandy
μηλίτη ή απόσταγμα απίτη είναι 
αλκοολούχο ποτό που

1) παράγεται αποκλειστικά με 
απόσταξη μηλίτη ή απίτη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει 
άρωμα και γεύση που προέρχονται από 
τους αποσταχθέντες καρπούς,

1) παράγεται αποκλειστικά με 
απόσταξη μηλίτη ή απίτη σε βαθμό 
χαμηλότερο από 86% vol., κατά τρόπον 
ώστε το προϊόν της απόσταξης να έχει 
άρωμα και γεύση που προέρχονται από 
τους αποσταχθέντες καρπούς,

2) έχει περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη,

2) έχει περιεκτικότητα σε πτητικές 
ουσίες ίση με 200 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol. ή 
μεγαλύτερη,

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 1 000 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.

3) έχει μέγιστη περιεκτικότητα σε 
μεθυλική αλκοόλη 1 000 γραμμάρια ανά 
εκατόλιτρο αλκοόλης 100% vol.



PE 374.473v02-00 22/59 PR\634038EL.doc

EL

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αποστάγματος μηλίτη, 
brandy μηλίτη ή αποστάγματος απίτη είναι 
37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αποστάγματος μηλίτη, 
brandy μηλίτη ή αποστάγματος απίτη είναι 
37,5%.

γ) Το απόσταγμα μηλίτη, brandy
μηλίτη ή απόσταγμα απίτη δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

γ) Το απόσταγμα μηλίτη, brandy
μηλίτη ή απόσταγμα απίτη δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή άλλο προϊόν 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 10)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 11

α) Hefebrand είναι αλκοολούχο ποτό 
παραγόμενο από οινολάσπη ή από ίζημα 
φρούτων που έχουν υποστεί ζύμωση.

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού Hefebrand είναι αλκοολούχο 
ποτό παραγόμενο αποκλειστικά από 
απόστασξη οινολάσπης ή από ίζημα 
φρούτων που έχουν υποστεί ζύμωση

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Hefebrand είναι 38%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Hefebrand είναι 38%.

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

γ) Το Hefebrand δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή άλλο προϊόν 
απόσταξης γεωργικής προέλευσης.

δ) Για την παρασκευή Hefebrand 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
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ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ.
ε) Η ονομασία πώλησης του
Hefebrand μπορεί να συμπληρώνεται με το 
όνομα της χρησιμοποιούμενης πρώτης 
ύλης.

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 11)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, εδάφιο 2 α (νέο), σημείο 12

α) Bierbrand ή eau de vie de bière
είναι αλκοολούχο ποτό που λαμβάνεται 
αποκλειστικά από την απευθείας απόσταξη 
προσφάτως παραχθέντος ζύθου 
αλκοολικού βαθμού χαμηλότερου από 
86% vol., κατά τρόπον ώστε το 
λαμβανόμενο προϊόν απόσταξης να 
εμφανίζει τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ζύθου.

α) Για τους σκοπούς τους παρόντος 
κανονισμού Bierbrand ή eau de vie de 
bière είναι αλκοολούχο ποτό που
λαμβάνεται αποκλειστικά από την 
απευθείας απόσταξη προσφάτως 
παραχθέντος ζύθου αλκοολικού βαθμού 
χαμηλότερου από 86% vol., κατά τρόπον 
ώστε το λαμβανόμενο προϊόν απόσταξης 
να εμφανίζει τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του ζύθου.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Bierbrand ή eau de vie de 
bière είναι 38%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Bierbrand ή eau de vie de 
bière είναι 38%.

γ) Το Bierbrand ή eau de vie de bière
δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

γ) Το Bierbrand ή eau de vie de bière
δεν περιέχει πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή 
άλλο προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Α, σημείο 12)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος.

Τροπολογία 28
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 12 α (νέο)

45. Topinambur 12α. Topinambur
α) Topinambur είναι αλκοολούχο ποτό 
που παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση 
κονδύλων ηλίανθου του κονδυλόρριζου, 
κοινώς αγκινάρας της Ιερουσαλήμ 
(Helianthus tuberosus L.)

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

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Topinambur είναι 38%

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Topinambur είναι 38%

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

γ)    Το Topinambur δεν περιέχει 
πρόσθετη αιθυλική αλκοόλη ή άλλο 
προϊόν απόσταξης γεωργικής 
προέλευσης.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 45)

Αιτιολόγηση

Το Topinamur έχει ταξινομηθεί εσφαλμένα. Ανήκει στην ομάδα των αλκοολούχων ποτών του 
άρθρου 1, εδάφιο 2α, σημεία 1-12α.

Τροπολογία 29
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο)

1. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για κάθε 
προϊόν του άρθρου 1, εδάφιο 2β, σημεία 
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13-45β (νέα) είναι δυνατόν:
α)  να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Ι της Συνθήκης ΕΚ·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·
γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με τις 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) και άρθρο 1, 
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/ΕΟΚ
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 30
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 13 "BRANDE", στοιχείο α), αριθ. 2

2) λαμβάνονται από τα ακόλουθα 
φρούτα:

2) λαμβάνονται από τα ακόλουθα 
φρούτα:

– βατόμουρα (Rubus fruticosus L.),
– φράουλες (Fragaria L.),
– μυρτίδια (Vaccinium myrtillus L.),
– σμέουρα (Rubus idaeus L.),
– κόκκινα φραγκοστάφυλα (Ribes 
vulgare Lam.),
– τσάπουρνα (Prunus spinosa L.),
– καρπούς οικιακής σορβιάς (Sorbus 
domestica L.),

– βατόμουρα (Rubus fruticosus L.),
– φράουλες (Fragaria L.),
– μυρτίδια (Vaccinium myrtillus L.),
– σμέουρα (Rubus idaeus L.),
– κόκκινα φραγκοστάφυλα (Ribes 
vulgare Lam.),
– τσάπουρνα (Prunus spinosa L.),
– καρπούς οικιακής σορβιάς (Sorbus 
domestica L.),
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– καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, 
κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus aucuparia 
L.),
– καρπούς ελαιόπρινου ή ου (Ilex 
cassine L.),
– καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς 
(Sorbus turminalis L.),

– καρπούς πτηνόφιλης σορβιάς, 
κοινώς αγριοσορβιάς (Sorbus aucuparia 
L.),
– καρπούς ελαιόπρινου ή ου (Ilex 
cassine L.),
– καρπούς πλατανόφυλλης σορβιάς 
(Sorbus turminalis L.),

– καρπούς αντιδυσεντερικής 
σορβιάς (Sorbus torminalis L)

– καρπούς οικιακής σορβιάς 
(Sorbus demestica L.)

– καρπούς σαμπούκου (Sambucus 
nigra L.),
– καρπούς κυνόροδου (Rosa canina 
L.),
– μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes 
nigrum L.),
– μπανάνες (Musa 
paradisiaca),
– καρπούς πασιφλόρας 
(Passiflora edulis),
– πολυνησιακά δαμάσκηνα 
(Spondias dulcis),
– ισπανικά δαμάσκηνα ή mombin 
(spondias mombin).

– καρπούς σαμπούκου (Sambucus 
nigra L.),
– καρπούς κυνόροδου (Rosa canina 
L.),
– μαύρα φραγκοστάφυλα (Ribes 
nigrum L.),
– μπανάνες (Musa 
paradisiaca),
– καρπούς πασιφλόρας 
(Passiflora edulis),
– πολυνησιακά δαμάσκηνα 
(Spondias dulcis),
– ισπανικά δαμάσκηνα ή mombin 
(spondias mombin).
– Βερύκοκα (Prunus arneniaca)
– Ροδάκινα (Prunus Persica)

(βλ. τροπολογία 7, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία B, σημείο 13)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση της προσθήκης προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης υπήρξε 
μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα 
του προϊόντος. Η προσθήκη βερίκοκων και ροδάκινων είναι αποτέλεσμα μέχρι τούδε 
παράδοσης.

Τροπολογία 31
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέo), σημείο 13, στοιχείο γ) 
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γ) Ο αρωματισμός των παραγόμενων 
με διαβροχή και απόσταξη 
οινοπνευματωδών ποτών (ακολουθεί το 
όνομα του φρούτου) μπορεί να 
συμπληρώνεται με αρτυματικές ουσίες 
ή/και αρτυματικά παρασκευάσματα 
διαφορετικά από εκείνα που προέρχονται 
από το χρησιμοποιούμενο φρούτο. Για 
την παρασκευή οινοπνευματωδών ποτών 
(ακολουθεί το όνομα του φρούτου), 
παραγόμενων με διαβροχή και απόσταξη, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημείο i) και στοιχείο γ) της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ. Ωστόσο, η 
χαρακτηριστική γεύση του ποτού και το 
χρώμα του πρέπει να προέρχονται 
αποκλειστικά από το χρησιμοποιούμενο 
φρούτο.

γ) Τα οινοπνευματώδη ποτά (ακολουθεί 
το όνομα του φρούτου) που παράγονται 
με διαβροχή και απόσταξη δεν 
υποβάλλονται σε αρωματισμό.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 13)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 13, στοιχείο α), αριθ.2.

Τροπολογία 32
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 14

α) Geist (σε συνδυασμό με το όνομα 
του φρούτου) είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται με απόσταξη, μετά από 
διαβροχή αζύμωτων ραγών, όπως τα 
σμέουρα, τα βατόμουρα, τα μυρτίδια κ.ά.,
σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής 
προέλευσης.

α) Geist (σε συνδυασμό με το όνομα 
του φρούτου) είναι αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται με απόσταξη λιγότερη του 86%
μετά από διαβροχή αζύμωτων ραγών, 
φρούτων και /ή λαχανικών κάρυων ή 
άλλων φυτικών ουσιών, όπως βότανα ή 
ροδόφυλλα σε αιθυλική αλκοόλη 
γεωργικής προέλευσης.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Geist (σε συνδυασμό με το 
όνομα του φρούτου) είναι 37,5%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του Geist (σε συνδυασμό με το 
όνομα του φρούτου) είναι 37,5%.

γ) Ο αρωματισμός του Geist (σε 
συνδυασμό με το όνομα του φρούτου) 

γ) Το Geist (σε συνδυασμό με το όνομα 
του φρούτου) δεν υποβάλλεται σε 
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μπορεί να συμπληρώνεται με αρτυματικές 
ουσίες ή/και αρτυματικά 
παρασκευάσματα διαφορετικά από εκείνα 
που προέρχονται από το 
χρησιμοποιούμενο φρούτο. Για την 
παρασκευή Geist (σε συνδυασμό με το 
όνομα του φρούτου) επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ. Ωστόσο, η χαρακτηριστική 
γεύση του ποτού και το χρώμα του πρέπει 
να προέρχονται αποκλειστικά από το 
χρησιμοποιούμενο φρούτο.

αρωματισμό

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 14)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση του αρωματισμού υπήρξε μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος. Τα φρούτα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων χρησιμοποιούνται παραδοσιακά και για την 
παραγωγή του Geist.

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 16, στοιχείο γ)

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

γ) Τα οινοπνευματώδη ποτά γεντιανής 
δεν υποβάλλονται σε αρωματισμό.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 16)

Αιτιολόγηση

Με την προστασία παραδοσιακών διαδικασιών διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων. Η 
ισχύουσα απαγόρευση του αρωματισμού υπήρξε μέχρι τούδε επιτυχής και πρέπει να διατηρηθεί 
προκειμένου να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του προϊόντος. 
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Τροπολογία 34
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 17

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

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

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αλκοολούχου ποτού με 
άρκευθο είναι 15%.

β) Ο ελάχιστος αλκοολικός βαθμός 
κατ’ όγκο του αλκοολούχου ποτού με 
άρκευθο είναι 30%.

γ) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά και άλλες φυσικές ή/και 
όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 
88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της 
ίδιας οδηγίας ή/και αρωματικά φυτά ή 
μέρη αρωματικών φυτών, αρκεί τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της 
αρκεύθου να είναι αισθητά, έστω και 
εξασθενημένα μερικές φορές

γ) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά και άλλες φυσικές ή/και 
όμοιες με τις φυσικές αρτυματικές ουσίες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) της οδηγίας 
88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της 
ίδιας οδηγίας ή/και αρωματικά φυτά ή 
μέρη αρωματικών φυτών, αρκεί τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της 
αρκεύθου να είναι αισθητά, έστω και 
εξασθενημένα μερικές φορές.

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

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία B, σημείο 17)

Αιτιολόγηση

Το Genevere χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα ως ονομασία πώλησης και το καθεστώς αυτό θα 
πρέπει να διατηρηθεί και στο νέο κανονισμό.

Τροπολογία 35
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 22, στοιχείο γ)

γ) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά και άλλες αρτυματικές 
ουσίες, αλλά το άρωμα του ποτού αυτού 

γ) Είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά και άλλες αρτυματικές 
ουσίες, αλλά το άρωμα του ποτού αυτού 
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οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε προϊόντα 
απόσταξης σπερμάτων κάρου ή/και 
άνηθου (Anethum graveolens L.)· η χρήση 
αιθερίων ελαίων απαγορεύεται.

οφείλεται κατά μεγάλο μέρος σε προϊόντα 
απόσταξης σπερμάτων κάρου (Carum 
carvi L.) ή/και άνηθου (Anethum 
graveolens L.)· η χρήση αιθερίων ελαίων 
απαγορεύεται.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία B, σημείο 22)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 36
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 23, στοιχείο α), εισαγωγή

α) Αλκοολούχο ποτό με άνισο είναι 
αλκοολούχο ποτό που παράγεται με 
αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης με φυσικά 
εκχυλίσματα αστεροειδούς ανίσου 
(Ιllicium verum), ανίσου (κοινώς 
γλυκάνισου) (Pimpinella anissum), 
μάραθου (Foeniculum vulgare) ή 
οποιουδήποτε άλλου φυτού περιέχει το ίδιο 
βασικό αρωματικό συστατικό, με την 
εφαρμογή μίας από τις ακόλουθες 
μεθόδους ή συνδυασμού τους:

α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού αλκοολούχο ποτό με άνισο
είναι αλκοολούχο ποτό που παράγεται με 
αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης με φυσικά 
εκχυλίσματα αστεροειδούς ανίσου 
(Ιllicium verum), ανίσου (κοινώς 
γλυκάνισου) (Pimpinella anissum), 
μάραθου (Foeniculum vulgare) ή 
οποιουδήποτε άλλου φυτού περιέχει το ίδιο 
βασικό αρωματικό συστατικό, με την 
εφαρμογή μίας από τις ακόλουθες 
μεθόδους ή συνδυασμού τους:

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 23)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 23, στοιχείο γ)

γ) Για την παρασκευή αλκοολούχων 
ποτών με άνισο επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικές 

διαγράφεται
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αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) 
σημείο i) και στοιχείο γ) της οδηγίας 
88/388/EΟΚ.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 23)

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στο σημείο 23, στοιχείο α).

Τροπολογία 38
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 24, στοιχείο γ)

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

διαγράφεται

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 24)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 39
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 27, στοιχείο γ)

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

διαγράφεται
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(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 27)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 40
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 29, "βότκα" στοιχείο δ) και δ) α (νέο)

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

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

δα) Όταν το αλκοολούχο ποτό βότκα 
αποτελείται από αιθυλική αλκοόλη που 
έχει παραχθεί από δύο ή περισσότερα 
προϊόντα γεωργικής προέλευσης φέρει 
την ονομασία πώλησης "βότκα blended" 
με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 1, εδάφιο 2α, σημείο 5.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 29)

Αιτιολόγηση

Η βότκα από σιτηρά, γεώμηλα ή μελάσα ζαχαρότευτλων μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
παραδοσιακά παραγόμενο προϊόν. Για το λόγο αυτό το προϊόν αυτό πρέπει να αναφέρεται ως 
βότκα χωρίς άλλες προσθήκες. Επειδή η αιθυλική αλκοόλη της βότκα μπορεί να παραχθεί και 
από άλλα γεωργικά προϊόντα, είναι απαραίτητη η αναγραφή του γεωργικού προϊόντος 
προκειμένου να γίνει καλύτερη διάκριση. Πολλά ειδικά είδη βότκας αποτελούνται από αιθυλική 
αλκοόλη διαφόρων γεωργικών προϊόντων. Λόγω της διαφοροποίησης της λεγόμενης 
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παραδοσιακά παραγόμενης βότκας η ανάμειξη πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς. 

Τροπολογία 41
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 31, "Λικέρ" στοιχείο γ), αριθ.1, πίνακας, νέες 

καταχωρήσεις

- ανανάδες
- βατόμουρα
- μπανάνες

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 31)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 42
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 31, στοιχείο δ)

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

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 31)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 43
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 32, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το προϊόν αυτό ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 31 
σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το προϊόν αυτό ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
εδάφιο 2β, σημείο 31 σχετικά με τις 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
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συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 32)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 44
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 33, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το crème de cassis ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 31 
σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το crème de cassis ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
εδάφιο 2β, σημείο 31 σχετικά με τις 
αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 33)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 45
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 34, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το Guignolet ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 31 
σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το Guignolet ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
εδάφιο 2β, σημείο 31 σχετικά με τις 
αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".
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(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 34)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 46
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 35, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το punch au rhum ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 31 
σχετικά με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το punch au rhum ισχύουν οι 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
εδάφιο 2β, σημείο 31 σχετικά με τις 
αρτυματικές ουσίες και παρασκευάσματα 
για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 35)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ονομασίας λικέρ αποτελεί μια μέχρι τούδε συνήθη διαδικασία.

Τροπολογία 47
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 36, στοιχεία γ) - γ) α (νέα)

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

διαγράφεται

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 36)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ονομασίας λικέρ αποτελεί μια μέχρι τούδε συνήθη διαδικασία.
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Τροπολογία 48
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 37, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το Sambuca ισχύουν οι κανόνες 
που καθορίζονται στο σημείο 31 σχετικά 
με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το Sambuca ισχύουν οι κανόνες 
που καθορίζονται στο άρθρο 1, εδάφιο 2β, 
σημείο 31 σχετικά με τις αρτυματικές 
ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 37)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ονομασίας λικέρ αποτελεί μια μέχρι τούδε συνήθη διαδικασία.

Τροπολογία 49
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 38, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το Mistrà ισχύουν οι κανόνες 
που καθορίζονται στο σημείο 31 σχετικά 
με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

διαγράφεται

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

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 38)

Αιτιολόγηση

Η γενική αρχή της απαγόρευσης ή της μειωμένης χρήσης αρτυματικών ουσιών πρέπει να ισχύει 
και για το αλκοολούχο ποτό Mistra.

Τροπολογία 50
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 39, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το Maraschino ή Marrasquino γ) Για το Maraschino ή Marrasquino
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ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στο 
σημείο 31 σχετικά με τις αρτυματικές 
ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

ισχύουν οι κανόνες που καθορίζονται στο 
άρθρο 1, εδάφιο 2β,σημείο 31 σχετικά με 
τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία B, σημείο 39)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ονομασίας λικέρ αποτελεί μια μέχρι τούδε συνήθη διαδικασία.

Τροπολογία 51
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 40, στοιχεία γ) και γ) α (νέα)

γ) Για το Nocino ισχύουν οι κανόνες 
που καθορίζονται στο σημείο 31 σχετικά 
με τις αρτυματικές ουσίες και 
παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γ) Για το Nocino ισχύουν οι κανόνες 
που καθορίζονται στο άρθρο 1, εδάφιο 2β, 
σημείο 31 σχετικά με τις αρτυματικές 
ουσίες και παρασκευάσματα για τα λικέρ.

γα) Η ονομασία πώλησης μπορεί να 
συμπληρωθεί με την ονομασία "λικέρ".

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 40)

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη της ονομασίας λικέρ αποτελεί μια μέχρι τούδε συνήθη διαδικασία.

Τροπολογία 52
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 41, στοιχείο γ) 

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

γ) Για την παρασκευή λικέρ αυγού ή 
advocaat ή avocat ή advocat δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται 
αποξηραμένα προϊόντα αυγού.
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(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 41)

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η αβεβαιότητα δικαίου πρέπει να ορισθεί επακριβώς η έννοια του 
κρόκου αυγών υψηλής ποιότητας. Χάριν συνοχής της νομολογίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ισχύοντες κανονισμοί της ΕΕ.

Η χρήση αποξηραμένων προϊόντων αυγού πρέπει να απαγορευθεί προκειμένου να διασφαλιστεί 
η υψηλή ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.

Τροπολογία 53
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 42, στοιχείο γ) 

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

διαγράφεται

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 42)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 54
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 43, στοιχείο δ) 

δ) Η περιεκτικότητα σε οίνο ή 
προϊόντα οίνου δεν υπερβαίνει το 50%.

δ) Η περιεκτικότητα σε οίνο ή 
προϊόντα οίνου δεν υπερβαίνει το 50% του 
τελικού προϊόντος.

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 43)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.
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Τροπολογία 55
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 44, στοιχείο γ) 

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

διαγράφεται

(βλ. τροπολογία 8, παράρτημα ΙΙ, κατηγορία Β, σημείο 44)

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί των επί μέρους αλκοολούχων ποτών πρέπει να αποφασίζονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης και συνεπώς πρέπει να περιλαμβάνονται στο κείμενο του 
κανονισμού.

Τροπολογία 56
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 45 α (νέο) 

α) Το Rum-Verschnitt είναι ένα 
αλκοολούχο ποτό
1. που παράγεται στη Γερμανία,
2. με ανάμειξη αλκοόλης με ρούμι,
β) το Rum-Verschnitt μπορεί να 
παράγεται από κάθε γεωργικό προϊόν 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι της 
Συνθήκης ΕΚ και/ή τρόφιμο·
γ) ποσοστό τουλάχιστον 5% της αλκοόλης 
που περιέχεται στο τελικό προϊόν πρέπει 
να προέρχεται από το ρούμι.
δ) το Rum-Verschnitt μπορεί να περιέχει 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα σύμφωνα με την οδηγία
88/388/ΕΟΚ.
ε) Όσον αφορά την επισήμανση και την 
παρουσίαση του προϊόντος Rum-
Verschnitt, ο όρος Verschnitt πρέπει να 
εμφαίνεται στην παρουσίαση (στη φιάλη, 
στη συσκευασία ή στο περίβλημα) με 
χαρακτήρες γραμματοσειράς, 
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διαστάσεων και χρώματος ίδιων με 
εκείνα που χρησιμοποιούνται για τη λέξη 
rum, στην ίδια γραμμή με αυτή και, στις 
φιάλες, στην εμπρόσθια ετικέτα.
στ) Σε περίπτωση πώλησης του 
προϊόντος εκτός της γερμανικής αγοράς 
πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 
αλκοολική του σύνθεση.

(βλ. τροπολογία 8)

Αιτιολόγηση

Το Rum-Verschnitt πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αυτόνομη ονομασία πώλησης. Ο ισχύον 
κανονισμός αναγνωρίζει το Rum-Verschnitt ως ονομασία πώλησης. Η μη αναγνώριση της 
ονομασίας πώλησης θα αποτελούσε αδικαιολόγητη ρήξη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1576/89.

Τροπολογία 57
Άρθρο 1, εδάφιο 2 β (νέο), σημείο 45 β (νέο) 

α) Το Slivovice είναι αλκοολούχο ποτό
1. που παράγεται στην Τσεχική 
Δημοκρατία,
2. με προσθήκη σε προϊόν απόσταξης 
δαμάσκηνων πριν από την τελική 
απόσταξη αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης σε μέγιστη αναλογία 30% 
κατ' όγκο,
β) το προϊόν αυτό πρέπει να περιγράφεται 
ως αλκοολούχο ποτό, με δυνατότητα 
χρήσης και της ονομασίας Slivovice στο 
ίδιο οπτικό πεδίο στην εμπρόσθια 
ετικέτα.
γ) Το Slivovice μπορεί να περιέχει 
αρτυματικές ουσίες και αρτυματικά 
παρασκευάσματα σύμφωνα με την οδηγία 
88/388/ΕΟΚ.
δ)  Εάν το εν λόγω τσεχικό Slivovice 
διατίθεται στην αγορά της Κοινότητας 
πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα η 
αλκοολική του σύνθεση.
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(βλ. τροπολογία 8)

Αιτιολόγηση

Το Slivovice πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί αυτόνομη ονομασία πώλησης. Ο ισχύον 
κανονισμός αναγνωρίζει το Slivovice ως ονομασία πώλησης. Η μη αναγνώριση της ονομασίας 
πώλησης θα αποτελούσε αδικαιολόγητη ρήξη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1576/89.

Τροπολογία 58
Άρθρο 2, εδάφιο 1

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή των αλκοολούχων 
ποτών και όλων των συστατικών τους είναι 
αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης.

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή των αλκοολούχων 
ποτών και όλων των συστατικών τους είναι 
αποκλειστικά γεωργικής προέλευσης και 
παράγεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και μόνο δεν επαρκεί. Ο ακριβής 
περιορισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποτραπεί για παράδειγμα η χρησιμοποίηση 
αλκοόλης μπίρας. 

Τροπολογία 59
Άρθρο 2, εδάφιο 2

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών 
υλών, αρτυμάτων και κάθε άλλου 
επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης.

Η αιθυλική αλκοόλη που χρησιμοποιείται 
για την αραίωση ή τη διάλυση χρωστικών 
υλών, αρτυμάτων και κάθε άλλου 
επιτρεπόμενου πρόσθετου, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
αλκοολούχων ποτών, είναι αιθυλική 
αλκοόλη προερχόμενη από γεωργικές 
πρώτες ύλες σύμφωνα με το παράρτημα Ι 
της Συνθήκης ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και μόνο δεν επαρκεί. Ο ακριβής 
περιορισμός είναι απαραίτητος προκειμένου να αποτραπεί για παράδειγμα η χρησιμοποίηση 
αλκοόλης μπίρας.

Τροπολογία 60
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Άρθρο 2, εδάφιο 3

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών 
διατάξεων του παραρτήματος II του 
παρόντος κανονισμού που αφορούν 
συγκεκριμένα προϊόντα, η αιθυλική 
αλκοόλη έχει ληφθεί από γεωργικά 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης.

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών 
διατάξεων του άρθρου 1, εδάφια 2α και 2β 
του παρόντος κανονισμού που αφορούν 
συγκεκριμένα προϊόντα, η αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια του 
παραρτήματος Ι της Συνθήκης ΕΚ που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της 
Συνθήκης

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και μόνο δεν επαρκεί. Η 
απαγόρευση είναι απαραίτητη προκειμένου να εμποδιστούν εξ υπαρχής παρόμοιες πρακτικές.

Τροπολογία 61
Άρθρο 2, εδάφιο 3 α (νέο)

Τα αλκοολούχα ποτά δεν επιτρέπεται να 
περιλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη 
συνθετικής προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και μόνο δεν επαρκεί. Η 
απαγόρευση είναι απαραίτητη προκειμένου να εμποδιστούν εξ υπ' αρχής παρόμοιες πρακτικές.

Τροπολογία 62
Άρθρο 3

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

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Βασική αρχή του κανονισμού αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας όλων των 
αλκοολούχων ποτών. Η προταθείσα κατηγοριοποίηση υπαγάγει στην κατηγορία 1 "τις 
καθαρότερες μορφές αυτών των προϊόντων". Η κατηγοριοποίηση αυτή υπονοεί μια 
υποδεέστερη ποιότητα των άλλων δύο κατηγοριών και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί.

Τροπολογία 63
Άρθρο 4

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

διαγράφεται

2. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για κάθε 
προϊόν της κατηγορίας Β του 
παραρτήματος II, τα «ειδικά αλκοολούχα 
ποτά» είναι δυνατόν:
α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
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παράρτημα I της Συνθήκης·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·
γ) να περιέχουν φυσικές ή όμοιες με 
τις φυσικές αρτυματικές ουσίες και 
αρτυματικά παρασκευάσματα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) σημεία i) και ii) και 
στοιχείο γ) της οδηγίας 88/388/EΟΚ·
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού

3. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
κανόνων που καθορίζονται για κάθε 
προϊόν της κατηγορίας Γ του 
παραρτήματος II, τα «άλλα αλκοολούχα 
ποτά» είναι δυνατόν:
α) να λαμβάνονται από οποιοδήποτε 
γεωργικό προϊόν περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης ή/και 
τρόφιμο προοριζόμενο για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο·
β) να περιέχουν πρόσθετη αιθυλική 
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης ή 
προϊόντα απόσταξης (γεωργικής 
προέλευσης)·
γ) να περιέχουν αρτυματικές ουσίες 
και παρασκευάσματα υπό την έννοια της 
οδηγίας 88/388/EΟΚ·
δ) να έχουν υποστεί γλύκανση που 
αντιστοιχεί σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
προϊόντος και είναι σύμφωνη με τους 
τεχνικούς ορισμούς και τις τεχνικές 
απαιτήσεις του παραρτήματος I του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Λόγω της νέας συστηματικής διάρθρωσης, όπου το παράρτημα ΙΙ έχει μεταφερθεί στο άρθρο 1, 
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είναι απαραίτητο να υπαχθεί το άρθρο 4 και στο άρθρο 1. Κατ' αυτόν τον τρόπο διατηρείται η 
σαφήνεια του νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία 64
Άρθρο 5

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

Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μιας 
συγκεκριμένης πολιτικής για την 
ποιότητα, δύνανται να θεσπίζουν κανόνες 
αυστηρότερους ή συμπληρωματικούς 
εκείνων που καθορίζονται στο άρθρο 1, 
εδάφια 2α και 2β για την παραγωγή, την 
περιγραφή, την επισήμανση, τη 
συσκευασία και την παρουσίαση των 
αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην 
επικράτειά τους, εφόσον οι κανόνες αυτοί 
συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Η γενική δυνατότητα των κρατών μελών να εκδίδουν νομοθετικές διατάξεις για τα αλκοολούχα 
ποτά πρέπει να περιοριστεί χάριν της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και δεν πρέπει 
να αφορά παρά μόνο θέματα ποιότητας.

Τροπολογία 65
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

α) Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν τις 
προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 
ορίζονται στο άρθρο 1, εδάφια 2α και 2β , 
φέρουν τις ονομασίες πώλησης που 
δίδονται στα προϊόντα αυτά στο εν λόγω 
παράρτημα

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 66
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα αλκοολούχα ποτά που πληρούν 
τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα οποία 

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

τα οποία ορίζονται στο άρθρο 1, εδάφια 
2α και 2β, δεν επιτρέπεται να φέρουν τις 
ονομασίες που αναφέρονται σε αυτό. 
Πρέπει να ονομάζονται "αλκοολούχα 
ποτά". Με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 5 αυτή η ονομασία πώλησης 
δεν συμπληρώνεται ούτε επεκτείνεται ούτε 
τροποποιείται.

Αιτιολόγηση

Επειδή η προταθείσα ταξινόμηση απορρίπτεται, πρέπει ωσαύτως να απορριφθούν και οι 
ρυθμίσεις για την ονομασία πώλησης. Το status quo πρέπει να διατηρηθεί .

Η τροποποίηση της παραγράφου 2 πραγματοποιείται για λόγους σαφήνειας και μόνο.

Τροπολογία 67
Άρθρο 7, παράγραφος 3

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

3. Σε περίπτωση όπου ένα 
αλκοολούχο ποτό ανταποκρίνεται στον 
ορισμό περισσοτέρων του ενός ειδών 
αλκοολούχων ποτών, πρέπει να φέρει μία 
ή περισσότερες από τις ονομασίες 
πώλησης που παρατίθενται για τα 
συγκεκριμένα είδη αλκοολούχων ποτών 
στο άρθρο 1, εδάφια 2α και 2β.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 68
Άρθρο 7, παράγραφος 4

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

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

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 69
Άρθρο 7, παράγραφος 8

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

8. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 1, 
εδάφια 2α και 2β ονομασίες είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνονται σε κατάλογο 
συστατικών, εάν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Επειδή όλες οι άλλες παραπομπές στην οδηγία 200/13/ΕΚ αναφέρονται άμεσα στην οδηγία και 
όχι στα εθνικά μέτρα εφαρμογής πρέπει και στο σημείο αυτό, για λόγους της συνοχής και 
σαφήνειας, να γίνει άμεση παραπομπή.

Τροπολογία 70
Άρθρο 8, παράγραφος 1

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

1. Η χρησιμοποίηση μιας ονομασίας 
πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 1, εδάφια 
2α και 2β ή γεωγραφικών ενδείξεων που 
παρατίθενται στο παράρτημα III ή η μνεία 
τους σε σύνθετους όρους επιτρέπεται μόνο 
όταν η αλκοόλη προέρχεται κατά 100% 
από το αλκοολούχο ποτό στο οποίο γίνεται 
αναφορά στο σύνθετο όρο..

Η χρησιμοποίηση τέτοιων σύνθετων 
όρων πρέπει επίσης να απαγορευθεί όταν 
ένα αλκοολούχο ποτό αραιώνεται με νερό, 
κατά τρόπο ώστε η περιεκτικότητα 
αλκοόλης να είναι κατώτερη της 
ελάχιστης ποσότητας που ορίζεται για τα 
αλκοολούχα αυτά ποτά.

Αιτιολόγηση

Η ανάμειξη αλκοολούχων ποτών απαιτεί ιδιαίτερη ρύθμιση. Χάριν της καινοτομίας η 
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χρησιμοποίηση γνωστών ονομασιών πρέπει να επιτρέπεται και στις αναμείξεις. Ωστόσο, πρέπει 
χάριν της προστασίας των καταναλωτών να διασφαλιστούν υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Η 
αναφορά σε αναμείξεις με νερό λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία.

Τροπολογία 71
Άρθρο 8, παράγραφος 3

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

3. Κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 1 και προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη οι παραδοσιακές 
μέθοδοι παραγωγής, οι σύνθετοι όροι που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1, εδάφιο 2β 
σημείο 31 επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση λικέρ 
που παράγονται στην Κοινότητα με τις 
προϋποθέσεις του ανωτέρω σημείου.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 72
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εισαγωγή

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

1. Όταν ένα από τα αλκοολούχα ποτά 
του άρθρου 1, εδάφιο 2α Ι αναμιγνύεται 
με:

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 73
Άρθρο 9, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Αυτή η ονομασία πώλησης δεν 
συμπληρώνεται ούτε επεκτείνεται ούτε 
τροποποιείται.

Αυτή η ονομασία πώλησης δεν 
συμπληρώνεται ούτε αντικαθίσταται ούτε 
τροποποιείται.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
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1.

Τροπολογία 74
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 75
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της οδηγίας 2000/13/EΚ, στην περιγραφή, 
την παρουσίαση και την επισήμανση των 
προϊόντων που προκύπτουν από τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 μίγματα 
επιτρέπεται να εμφαίνεται μόνο ένας από 
τους όρους που απαριθμούνται στο άρθρο 
1, εδάφια 2α ή 2β του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον αυτός δεν αποτελεί 
μέρος της ονομασίας πώλησης, αλλά 
απλώς αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο 
με τον κατάλογο όλων των αλκοολικών 
συστατικών του μίγματος, προηγουμένων 
των λέξεων «ανάμικτο αλκοολούχο ποτό».

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 76
Άρθρο 12, παράγραφος 2
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2. Οι όροι που παρατίθενται με 
πλάγιους χαρακτήρες στο παράρτημα ΙΙ
και οι γεωγραφικές ενδείξεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ δεν μεταφράζονται στις 
ετικέτες.

2. Οι όροι που παρατίθενται με 
πλάγιους χαρακτήρες στο άρθρο 1, εδάφια 
2α και 2β και οι γεωγραφικές ενδείξεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ δεν μεταφράζονται ούτε 
στις ετικέτες ούτε στην παρουσίαση.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 77
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Δεν είναι δυνατόν να 
καταχωριστούν στο παράρτημα III 
ονομασίες που έχουν καταστεί γενόσημες.

3. Εάν μια γεωγραφική ένδειξη καταστεί 
γενόσημη, χάνει το καθεστώς 
γεωγραφικής ένδειξης και διαγράφεται 
από το παράρτημα ΙΙΙ. 

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙΙ δεν μπορούν να 
καταστούν γενόσημες.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που παρατίθενται 
στο παράρτημα ΙΙΙ δεν μπορούν να 
καταστούν γενόσημες.

Ως ονομασία που έχει καταστεί γενόσημη 
νοείται η ονομασία αλκοολούχου ποτού, η 
οποία, αν και συνδέεται με τον τόπο ή την 
περιοχή όπου το συγκεκριμένο προϊόν 
παρήχθη ή κυκλοφόρησε στην αγορά για 
πρώτη φορά, έχει πλέον μετατραπεί σε 
κοινό όνομα του προϊόντος.

Ως ονομασία που έχει καταστεί γενόσημη 
νοείται η ονομασία αλκοολούχου ποτού, η 
οποία, αν και συνδέεται με τον τόπο ή την 
περιοχή όπου το συγκεκριμένο 
αλκοολούχο ποτό παρήχθη ή κυκλοφόρησε 
στην αγορά για πρώτη φορά, έχει πλέον 
μετατραπεί σε κοινό όνομα του 
αλκοολούχου ποτού στην Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1. Επιπλέον ο όρος αλκοολούχο ποτό είναι ακριβέστερος από τον όρο προϊόν.

Τροπολογία 78
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εισαγωγή και στοιχείο α)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 8, οι γεωγραφικές ενδείξεις του 
παραρτήματος III προστατεύονται από:

Οι γεωγραφικές ενδείξεις του 
παραρτήματος III προστατεύονται από:

α) κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική 
χρήση για προϊόντα που δεν καλύπτονται 
από την καταχώριση, στο βαθμό που τα 

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

προϊόντα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα 
αλκοολούχα ποτά που έχουν καταχωριστεί 
με τη συγκεκριμένη γεωγραφική ένδειξη ή 
η χρήση αυτή εκμεταλλεύεται την καλή 
φήμη της καταχωρισμένης γεωγραφικής 
ένδειξης.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 79
Άρθρο 15, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με 
έννομο συμφέρον δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις κατά της προσθήκης της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα 
III, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία της ανωτέρω δημοσίευσης, 
με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι 
όροι του παρόντος κανονισμού. Οι 
αντιρρήσεις αυτές πρέπει να είναι 
δεόντως τεκμηριωμένες.

Όσον αφορά μια γεωγραφική ένδειξη 
εντός της Κοινότητας, η δήλωση πρέπει 
να πραγματοποιείται μέσω του κράτους 
μέλους στο οποίο παράγεται το 
αλκοολούχο ποτό.

Όσον αφορά μια γεωγραφική ένδειξη σε 
ένα τρίτο κράτος, η δήλωση πρέπει να 
διαβιβάζεται είτε άμεσα στην Επιτροπή 
είτε μέσω των αντιστοίχων αρχών του 
τρίτου κράτους. Η δήλωση πρέπει να 
περιέχει μια απόδειξη, ότι το όνομα 
προστατεύεται πράγματι στη χώρα 
προέλευσης.

Αιτιολόγηση

Οι διατυπώσεις όσον αφορά τη δήλωση γεωγραφικών ενδείξεων πρέπει να ρυθμίζονται σαφώς 
στο κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 80
Άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) περιγραφή του αλκοολούχου 
ποτού, όπου συμπεριλαμβάνονται οι 
βασικές φυσικές, χημικές, μικροβιολογικές 

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

οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος ή 
του τροφίμου·

Αιτιολόγηση

Οι μικροβιολογικές ιδιότητες είναι άνευ σημασίας για την περιγραφή ενός αλκοολούχου ποτού.

Τροπολογία 81
Άρθρο 15, παράγραφος 3

3. Η απόφαση για την προσθήκη της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III 
λαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 
19 παράγραφος 2, αφού συνεκτιμηθούν οι 
αντιρρήσεις που έχουν ενδεχομένως 
διατυπωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου.

3. Η απόφαση για την προσθήκη της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα III 
λαμβάνεται από την Επιτροπή με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
αφού συνεκτιμηθούν οι αντιρρήσεις που 
έχουν ενδεχομένως διατυπωθεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση συντακτικού περιεχομένου λόγω της μεταφοράς του παραρτήματος ΙΙ στο άρθρο 
1.

Τροπολογία 82
Άρθρο 15, παράγραφος 5

5. Οι διαφορές όσον αφορά την 
καταχώριση συγκεκριμένης γεωγραφικής 
ένδειξης παραπέμπονται επίσημα στην 
Επιτροπή και επιλύονται βάσει των 
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και 
των παραδοσιακών δικαιωμάτων, με 
εφαρμογή της δια.δικασίας του άρθρου 
19 παράγραφος 2

5.  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με 
έννομο συμφέρον δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις κατά της προσθήκης της 
γεωγραφικής ένδειξης στο παράρτημα 
III, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
της ανωτέρω δημοσίευσης, με το 
αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι όροι 
του παρόντος κανονισμού. Οι αντιρρήσεις 
αυτές πρέπει να είναι δεόντως 
τεκμηριωμένες.

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων κατά της καταχώρησης γεωγραφικών ενδείξεων 
πρέπει να παραταθεί σε έξι μήνες μετά τη δημοσίευση.

Τροπολογία 83
Άρθρο 15, παράγραφος 5 α (νέα)
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5α) Εάν η Επιτροπή φρονεί ότι δεν 
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για μια 
γεωγραφική ένδειξη, η διαδικασία 
κινείται σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 2α.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα να περατούνται με μια τακτική διαδικασία οι καταχωρήσεις 
παραδοσιακών προϊόντων.

Τροπολογία 84
Άρθρο 16

Για κάθε γεωγραφική ένδειξη που 
προστατεύεται δυνάμει του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1576/89 κατά το χρόνο 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, υποβάλλεται στην Επιτροπή 
τεχνικός φάκελος, το αργότερο επτά έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που 
προστατεύονται δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1576/89 εξακολουθούν να 
ισχύουν. Δεν απαιτείται νέα αίτηση και 
νέος έλεγχος. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
ελέγξουν εάν οι μέχρι τούδε 
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1576/89 
υπόκεινται στους όρους του άρθρου 13, 
παράγραφος 3-

Αφού εξεταστεί από την Επιτροπή, ο 
τεχνικός φάκελος δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σειρά C.

Εάν οι υφιστάμενες γεωγραφικές 
ενδείξεις δεν ανταποκρίνονται στον 
παρόντα κανονισμό, είτε διαγράφεται το 
αλκοολούχο ποτό από το παράρτημα ΙΙΙ 
είτε διεξάγεται μια διαδικασία 
καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 15.

Εφόσον δεν δημοσιευθεί τεχνικός 
φάκελος εντός επτά ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, παύει η 
προστασία της αντίστοιχης γεωγραφικής 
ένδειξης.

Αιτιολόγηση

Οι προστατευόμενες δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να 
συνεχίσουν να υφίστανται. Μια εκ νέου καταχώρηση θα συνιστούσε περιττή γραφειοκρατία. Δεν 
προκύπτει ένα πρόσθετο όφελος από μια εκ νέου καταχώρηση. Βλέπε επίσης τις δυνατότητες 
του άρθρου 15 παράγραφος 6.
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Τροπολογία 85
Άρθρο 17, παράγραφος 2 α (νέα)

2α.  Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με τα 
κράτη μέλη, πρέπει να διασφαλίζει την 
ενιαία εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και, εν ανάγκη, να λαμβάνει 
μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 19 παράγραφος 2α.

Τροπολογία 86
Άρθρο 18

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας του νομοθετικού κειμένου.

Τροπολογία 87
Άρθρο 19, παράγραφος 1

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

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

Τροπολογία 88
Άρθρο 19, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται 
αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται 

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

τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ιδίας απόφασης.

Τροπολογία 89
Άρθρο 19, παράγραφος 2 α (νέα)

2α.  Όταν γίνεται αναφορά στην 
παράγραφο αυτή, εφαρμόζονται τα άρθρα 
5α και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 
όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 
2006/512/ΕΚ.

Τροπολογία 90
Άρθρο 20

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2

Τα παραρτήματα τροποποιούνται με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2α.

Τροπολογία 91
Άρθρο 21

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού θεσπίζονται με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, εκτός εκείνων γενικής 
εμβέλειας που αποσκοπούν να 
τροποποιήσουν τα μη ουσιώδη στοιχεία 
του κατά την έννοια της απόφασης 
2006/512/ΕΚ θεσπίζονται με τη διαδικασία 
του άρθρου 19 παράγραφος 2.

Τροπολογία 92
Άρθρο 22, εδάφιο 2 α (νέο)

2α. Αλκοολούχα ποτά που δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού αλλά παράγονται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 μπορούν να κυκλοφορούν στην 
αγορά κατά τη διάρκεια μιας 
μεταβατικής περιόδου τριών ετών μετά 
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την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποφυγής αδικιών.

Τροπολογία 93
Άρθρο 23

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 
καταργείται.

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 και 
(ΕΟΚ) 1014/90 καταργούνται .

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τους δύο ισχύοντες κανονισμούς.

Τροπολογία 94
Παράρτημα Ι, σημείο 1, στοιχείο ζ)

ζ) γλυκαντικά, όπως ορίζονται στην 
οδηγία 94/35/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ζ)  σύμφωνα με το άρθρο 19 του 
παρόντος κανονισμού καθορίζεται η 
ανώτατη ποσότητα των προϊόντων που 
αναφέρονται υπό τα στοιχεία α) έως στ) 
και χρησιμοποιούνται για τελειοποίηση.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των γλυκαντικών έπρεπε να αναγράφεται στην ετικέτα για την καλύτερη 
ενημέρωση των καταναλωτών. Επιπλέον απαιτούνται μέτρα για τη μείωση της προσθήκης 
γλυκαντικών. Η αντιστάθμιση της κακής ποιότητας μέσω ενισχυμένης γλύκανσης πρέπει να 
αποφευχθεί.

Τροπολογία 95
Παράρτημα Ι, εδάφιο 1, στοιχείο ζ) α (νέο)

ζα) Η πραγματοποιηθείσα γλύκανση
πρέπει να καθίσταται ευδιάκριτη στην 
ετικέτα με την αναγραφή του προϊόντος 
που χρησιμοποιήθηκε για τη γλύκανση.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο σημείο 1, στοιχείο ζ).
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Τροπολογία 96
Παράρτημα Ι, σημείο 4, "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ" εδάφιο 1

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, 
ενδεχομένως απεσταγμένου ή 
απιονισμένου, κατά την παρασκευή 
αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρο ότι η 
ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ1 και 
80/778/ΕΟΚ2 του Συμβουλίου και ότι η 
προσθήκη του δεν αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα του προϊόντος
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1.
2 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11.

Επιτρέπεται η προσθήκη νερού, 
ενδεχομένως απεσταγμένου ή 
απιονισμένου, κατά την παρασκευή 
αλκοολούχων ποτών, υπό τον όρο ότι η 
ποιότητά του είναι σύμφωνη με τις εθνικές 
διατάξεις που έχουν θεσπιστεί κατ’ 
εφαρμογή των οδηγιών 80/777/ΕΟΚ1 και 
98/83/ΕΟΚ2  του Συμβουλίου και ότι η 
προσθήκη του δεν αλλοιώνει τον 
χαρακτήρα του προϊόντος
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο σημείο 1, στοιχείο ζ).

Τροπολογία 97
Παράρτημα Ι, σημείο 16 α (νέο)

16α.  Δείκτες γνησιότητας
Τα αλκοολούχα ποτά μπορούν να 
περιέχουν δείκτες γνησιότητας εφόσον 
πρόκειται για ουσίες τις οποίες περιείχε 
αρχικά το προϊόν.

Αιτιολόγηση

Για την αποτροπή παραποιήσεων και αθέμιτων απομιμήσεων πρέπει να είναι δυνατή η χρήση 
δεικτών.

Τροπολογία 98
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, σημείο 2, τίτλος, καταχώρηση 2
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Whisky ή Whiskey διαγράφεται

Τροπολογία 99
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτρoπή

Αποστάγματα σιτηρών
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

Korn / Kornbrand Αυστρία, Γερμανία

Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Αλκοολούχα ποτά σιτηρών
Αποστάγματα σιτηρών, Eau-de-vie de 
seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Λουξεμβούργο

Korn / Kornbrand από την Αυστρία Αυστρία

Korn / Kornbrand  από τη Γερμανία Γερμανία

Αιτιολόγηση

Το Korn και το Kornbrand συγκαταλέγονται στα αλκοολούχα ποτά σιτηρών και πρέπει να 
αναγράφονται στην κατηγορία προϊόντων. Το Korn πληροί παραδοσιακά τους όρους απόσταξης 
ενός αλκοολούχου ποτού σιτηρών και δεν πρέπει συνεπώς να περιλαμβάνεται στην κατηγορία 
αποστάγματα σιτηρών.

Τροπολογία 100
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, σημείο 5, τίτλος

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Τροπολογία 101
Παράρτημα ΙΙΙ, Κατηγορία Α, σημείο 14 (νέο)

14. Geist Schwarzwälder Himbeergeist
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Αιτιολόγηση

Το προϊόν Schwarzwälder Himbeergeist αποτελεί γεωγραφική ένδειξη και πρέπει να 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.
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