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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről és címkézéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0125)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0440/2005),

– tekintettel eljárási szabályzatának 62. cikkére,

– tekintettel Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet ismét a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
első bevezető hivatkozás

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

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

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat önmagában is hangsúlyozza a mezőgazdasági termékek 
jelentőségét. Ezt a jelentőséget az új rendeletben is kettős jogalap révén kell  figyelembe 
venni. Ezenkívül az eddig hatályos rendelet kettős jogalapon nyugszik (belső piac és 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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mezőgazdaság).

Módosítás: 2
(1) preambulumbekezdés

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

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

Indokolás

A hagyományos gyártási eljárások figyelembe vétele az új rendelet alapvető elemét képezi, 
ezért az indokolásnál meg kell említeni. Ezenkívül az új rendelet mindkét hatályos rendelet 
helyébe fog lépni.

Módosítás: 3
2) preambulumbekezdés

(2) A szeszipar a fogyasztók és a gyártók 
számára egyaránt fontos a Közösségben. 
Az iparágra alkalmazandó intézkedéseknek 
hozzá kell járulniuk a fogyasztóvédelem, a 
megtévesztő gyakorlatok megelőzése, a 
piac átláthatósága és a tisztességes verseny 
megvalósításához. Ez hozzájárul a 
közösségi szeszes italok által a 
Közösségben és a világpiacon elért hírnév 

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

Közösségben és a világpiacon elért hírnév 
megőrzéséhez azáltal, hogy továbbra is 
figyelembe veszik a szeszes italok gyártása 
során alkalmazott hagyományos 
gyakorlatokat, valamint a 
fogyasztóvédelem és a fogyasztók 
tájékoztatása iránti megnövekedett igényt. 
Figyelembe kell azonban venni a 
technológiai innovációkat is, amennyiben 
az ilyen innovációk a minőség javulását 
szolgálják.

Indokolás

Maga a rendeleti javaslat hangsúlyozza a mezőgazdasági termékek jelentőségét, amelyet az új 
rendeletben is figyelembe kell venni. Ezenkívül az eddigi rendelet kettős jogalapon nyugodott 
(belső piac és mezőgazdaság). 

Módosítás: 4
3) preambulumbekezdés

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

(3) A vonatkozó jogszabályoknak 
pontosan meghatározott gyártási és 
címkézési kritériumokat kell 
tartalmazniuk ezen italok tekintetében.

Indokolás

A rendelet alapelve, hogy minden szeszes ital esetében biztosítani kell a kiváló minőséget. A 
javasolt kategóriák alapján a termékek legtisztább formáit sorolják az 1. kategóriába. Ez a 
besorolás azonban azt sugallja, hogy a másik két kategóriába tartozó termékek minősége 
gyengébb. Következésképpen ezt a javaslatot el kell vetni.

Módosítás: 5
7) preambulumbekezdés

(7) A szeszes italok magas minősége és az 
ipar sokszínűségének biztosítása érdekében 
a tagállamoknak az e rendeletben 
meghatározottaknál szigorúbb szabályokat 
kell elfogadniuk vagy meglévő 

(7) A szeszes italok magas minősége és az 
ipar sokszínűségének biztosítása érdekében 
a tagállamoknak az e rendeletben 
meghatározottaknál szigorúbb szabályokat 
kell elfogadniuk vagy meglévő 
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rendelkezéseiket szigorúbb szabályokkal 
kell kiegészíteniük a területükön gyártott 
szeszes italok gyártására, meghatározására, 
kiszerelésére és különösen a címkézésére 
vonatkozóan.

rendelkezéseiket szigorúbb szabályokkal 
kell kiegészíteniük a területükön gyártott 
szeszes italok gyártására, meghatározására, 
kiszerelésére és különösen a címkézésére 
vonatkozóan, amennyiben azok egy 
meghatározott, a Közösség által a földrajzi 
megjelöléssel ellátott szeszes italok 
tekintetében elfogadott minőségpolitikát 
követnek.

Indokolás

Amennyiben tetszés szerint lehetne szigorúbb szabályokat hozni, a rendelet jogközelítési 
alapelve egyértelműen az EK-Szerződés 95. cikkében megfogalmazott jogalapba ütközne.

Módosítás: 6
12) preambulumbekezdés

(12) Az e rendelet végrehajtáshoz
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

(12) Az e rendelet végrehajtáshoz 
szükséges intézkedéseket a 2006. július 
17-i 2006/512/EK tanácsi határozattal 
módosított, a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozattal összhangban kell 
elfogadni.

Indokolás

2006. július 17-én a komitológiai eljárásról új rendelkezéseket fogadtak el, következésképpen 
azokat kellőképpen figyelembe kell venni.

Módosítás: 7
1. cikk, első bekezdés, c) pont

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

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

Indokolás

A szeszes italok fogalommeghatározása nem csak erre a rendeletre vonatkozik, hanem 
általában az összes élelmiszer tekintetében érvényes. Továbbá a javasolt 80 
térfogatszázalékos felső határt számos szeszes ital (például a whiskey és a rum) esetében ki 



PR\620548HU.doc 9/57 PE 374.473v02-00

külső fordítás

HU

kellene zárni.

Módosítás: 8
II. melléklet

II. MELLÉKLET A II. mellékletet az 1. cikk foglalja 
magában a következő pontok alatt:

A. kategória: párlatok 1. cikk, 2a bekezdés, 1–12a. pont
B. kategória: különleges szeszes italok 1. cikk, 2b bekezdés, 13–45b. pont
C. kategória: egyéb szeszes italok

Indokolás

A II. mellékletet az 1. cikk foglalja magában. Az egyes szeszes italok 
fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében kell határozni, és ezért 
a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 9
1. cikk, 2a bekezdés (új)

SZESZESITAL-KATEGÓRIÁK
Az 1. cikk 2a bekezdésének 1–13. 
pontjában szereplő egyes termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezések sérelme 
nélkül a párlatok:
a) kizárólag az 1. cikk 2a bekezdésének 1–
13. pontja szerinti nyersanyagokból 
alkoholos erjesztéssel vagy lepárlással 
készülnek;
b) nem tartalmaznak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) nem tartalmaznak aromaanyagokat,
d) kizárólag a termék végső ízének teljessé 
tétele érdekében édesítik az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint, 
figyelembe véve a tagállamok vonatkozó 
jogszabályait.
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Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 10
1. cikk, 2a bekezdés (új), 1. pont, a)–d) alpont

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

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

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

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

b) A rum minimális alkoholtartalma 37,5 
térfogatszázalék.

b) A rum minimális alkoholtartalma 37,5 
térfogatszázalék.

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

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

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

d) A rum nem ízesíthető.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 1. pont, a)–d) alpont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Ezért el kell 
vetni az etil-alkohol és az aromaanyagok hozzáadásának általános engedélyezését, 
függetlenül attól, hogy az ízesítéshez természetes vagy természetazonos aromát használnak. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt az első osztályú termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás: 11
1. cikk, 2a bekezdés, 2. pont, a) alpont, bevezetés

a) A whisky vagy whiskey olyan szeszes 
ital, amelyre a következők jellemzők:

a) E rendelet alkalmazásában a whisky
vagy whiskey olyan szeszes ital, amelyre a 
következők jellemzők:

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 1. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Ezért el kell 
vetni az etil-alkohol hozzáadásának általános engedélyezését, illetve az újonnan bevezetett, az 
íz teljessé tételét célzó eljárás ebben az összefüggésben történő engedélyezését. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt az első osztályú termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás: 12
1. cikk, 2a bekezdés, 2. pont, c)–d) alpont 

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

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

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

d) A whisky vagy whiskey nem édesíthető 
vagy ízesíthető, illetve természetes eredetű 
cukortartalma nem egészíthető ki, és az 
nem tartalmazhat a karamellen kívül más 
színezőanyagot.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 2. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Ezért el kell 
vetni az etil-alkohol hozzáadásának általános engedélyezését, illetve az újonnan bevezetett, az 
íz teljessé tételét célzó eljárás ebben az összefüggésben történő engedélyezését. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt az első osztályú termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás: 13
1. cikk, 2a bekezdés (új), 3. pont

a) A gabonapárlat olyan szeszes ital, 
amelyet erjesztett gabonacefre lepárlásával 
nyernek, és amely rendelkezik a 
nyersanyagokból származó érzékszervi 
tulajdonságokkal.

a) E rendelet alkalmazásában a
gabonapárlat olyan szeszes ital, amelyet 
egész gabonaszemekből erjesztett cefre
lepárlásával nyernek, és amely rendelkezik 
a nyersanyagokból származó érzékszervi 
tulajdonságokkal;

b) A gabonapárlat minimális 
alkoholtartalma 35 térfogatszázalék.

b) A gabonaszemek kivételével a 
gabonapárlat minimális alkoholtartalma 35 
térfogatszázalék.

c) A gabonapárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A gabonapárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

d) A gabonapárlat előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában 
és 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.
e) Ahhoz, hogy egy gabonaszeszt 
„gabonapárlatnak” lehessen nevezni, 
erjesztett gabonacefréből kell készülnie, és 
a lepárlását úgy kell végezni, hogy a párlat 
alkoholtartalma 95% (V/V)-nál kisebb 
legyen, és rendelkezzen az alapanyag 
jellemző érzékszervi tulajdonságaival.

e) Ahhoz, hogy egy gabonaszeszt 
„gabonapárlatnak” lehessen nevezni, 
erjesztett gabonacefréből kell készülnie, és 
a lepárlását úgy kell végezni, hogy a párlat 
alkoholtartalma 95% (V/V)-nál kisebb 
legyen, és rendelkezzen az alapanyag 
jellemző érzékszervi tulajdonságaival.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 3. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Az erjesztett 
cefre lepárlásának egész gabonaszemekre való korlátozása azt a célt szolgálja, hogy 
megakadályozza a gabonafélék és a keményítő maradékanyagainak felhasználását. Az 
alkoholtartalom 35%-ra való emelése csalódást okozna a fogyasztói elvárások tekintetében, 
mivel az ízhatás teljesen megváltozna. A mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására 
vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig bevált, ezért azt az első osztályú termékek biztosítása 
érdekében továbbra is fenn kell tartani.

Módosítás: 14
1. cikk, 2a bekezdés (új), 4. pont

a) A borpárlat olyan szeszes ital, a) E rendelet alkalmazásában a borpárlat 
olyan szeszes ital,

1. amelyet kizárólag borból vagy 
desztilláláshoz felerősített borból nyernek 
lepárlással, vagy borpárlat újralepárlásával 
úgy, hogy a párlat alkoholtartalma 86% 
(V/V)-nál kisebb legyen,

1. amelyet kizárólag borból vagy 
desztilláláshoz felerősített borból nyernek 
lepárlással, vagy borpárlat újralepárlásával 
úgy, hogy a párlat alkoholtartalma 86% 
(V/V)-nál kisebb legyen,

2. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
125 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

2. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
125 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

3. amelynek metil-alkohol-tartalma 
legfeljebb 200 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva.

3. amelynek metil-alkohol-tartalma
legfeljebb 200 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva.

b) A borpárlat minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) A borpárlat minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

c) A borpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A borpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

d) A borpárlat előállítása során kizárólag 
a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában 
és 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 4. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 15
1. cikk, 2a bekezdés (új), 5. pont, a) alpont, bevezetés

a) A brandy vagy weinbrand olyan szeszes 
ital,

a) E rendelet alkalmazásában a brandy
vagy weinbrand olyan szeszes ital,

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 5. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. E termékek 
esetében az ízesítés a hagyományos gyártási eljárás részét képezi. E tekintetben azonban az 
aromaanyagok fajtáját és az előállítás módját pontosan behatárolják.
A mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom 
eddig bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 16
1. cikk, 2a bekezdés (új), 5. pont, c)–d) alpont

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

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

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

d) A jellemző illat és íz teljessé tétele 
érdekében csak olyan kivonatok 
használhatók, amelyek előállítása az 
alábbi módon történt:
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- tölgyfa vagy tölgyfaforgács borpárlatban 
való kivonatolása;
- aszalt szilva, zöld (éretlen) és akár 
szárított dió vagy szárított (és akár 
pörkölt) mandulahéj borpárlatban való 
kivonatolása.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 5. pont)

Indokolás
A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. E termékek 
esetében az ízesítés a hagyományos gyártási eljárás részét képezi. E tekintetben azonban az 
aromaanyagok fajtáját és az előállítás módját pontosan behatárolják.
A mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom 
eddig bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 17
1. cikk, 2a bekezdés (új), 6. pont, a) alpont, bevezetés

a) A törkölypárlat vagy törköly olyan 
szeszes ital, amely megfelel a következő
feltételeknek:

a) E rendelet alkalmazásában a
törkölypárlat vagy törköly olyan szeszes 
ital, amely megfelel a következő 
feltételeknek:

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 6. pont)

Indokolás
A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 18
1. cikk, 2a bekezdés (új), 6. pont, c)–d) alpont

c) A törkölypárlat vagy törköly nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

c) A törkölypárlat vagy törköly nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.
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d) A törkölypárlat vagy törköly előállítása 
során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 
1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 6. pont)

Indokolás

Lásd a 6. pont a) alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 19
1. cikk, 2a bekezdés (új), 7. pont

a) A gyümölcstörköly-párlat olyan szeszes 
ital, amely megfelel a következő 
feltételeknek:

a) E rendelet alkalmazásában 
gyümölcstörköly-párlat olyan szeszes ital, 
amely megfelel a következő feltételeknek:

1. a mazsolatörköly kivételével kizárólag 
gyümölcstörköly erjesztésével és 86(V/V)-
nál kisebb alkoholtartalomra történő 
lepárlásával nyerik;

1. a mazsolatörköly kivételével kizárólag 
gyümölcstörköly erjesztésével és 86% 
(V/V)-nál kisebb alkoholtartalomra történő 
lepárlásával nyerik;

2. illóanyag-tartalma legalább 200 g/hl 
abszolút alkoholra vonatkoztatva;

2. illóanyag-tartalma legalább 200 g/hl 
abszolút alkoholra vonatkoztatva;

3. maximális metilalkohol-tartalma 1500 
g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;

3. maximális metilalkohol-tartalma 1500 
g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva;

4. csonthéjas gyümölcsből készült 
törkölypárlat esetén a maximális 
hidrogéncianid-tartalma 10 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva;

4. csonthéjas gyümölcsből készült 
törkölypárlat esetén a maximális 
hidrogéncianid-tartalma 7 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva;

5. ugyanilyen alkoholtartalomra való 
újradesztillálás megengedett.

5. ugyanilyen alkoholtartalomra való 
újradesztillálás megengedett.

b) A gyümölcstörköly-párlat minimális 
alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.

b) A gyümölcstörköly-párlat minimális 
alkoholtartalma 37,5 térfogatszázalék.

c) A gyümölcstörköly-párlat nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt.

c) A gyümölcstörköly-párlat nem 
tartalmazhat mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

d) A gyümölcstörköly-párlat előállítása 
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során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 
1. cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel.
e) Az a név, amellyel a gyümölcstörköly-
párlatot értékesítik, a gyümölcs neve, 
amelyet a „törkölypárlat” kifejezés követ. 
Amennyiben több különböző gyümölcs 
törkölyét használják fel, a 
„gyümölcstörköly-párlat” kereskedelmi 
megnevezést kell használni.

e) Az a név, amellyel a gyümölcstörköly-
párlatot értékesítik, a gyümölcs neve, 
amelyet a „törkölypárlat” kifejezés követ. 
Amennyiben több különböző gyümölcs 
törkölyét használják fel, a 
„gyümölcstörköly-párlat” kereskedelmi 
megnevezést kell használni.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 7. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 20
1. cikk, 2a bekezdés (új), 8. pont

a) A mazsolapárlat vagy mazsola brandy
olyan szeszes ital, amelyet a „Corinth 
Black” vagy a „Malaga muscat” 
szőlőfajták szárított bogyóiból készült 
kivonat alkoholos erjesztésével nyernek, és 
amelyet 94,5% (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra úgy párolnak le, hogy a 
párlat rendelkezzen a nyersanyagból nyert 
aromával és ízzel.

a) E rendelet alkalmazásában a
mazsolapárlat vagy mazsola brandy olyan 
szeszes ital, amelyet a „Corinth Black” 
vagy a „Moscatel of the Alexandria” 
szőlőfajták szárított bogyóiból készült 
kivonat alkoholos erjesztésével nyernek, és 
amelyet 94,5% (V/V)-nál kisebb 
alkoholtartalomra úgy párolnak le, hogy a 
párlat rendelkezzen a nyersanyagból nyert 
aromával és ízzel.

b) A mazsolapárlat vagy mazsola brandy
minimális alkoholtartalma
37,5 térfogatszázalék.

b) A mazsolapárlat vagy mazsola brandy
minimális alkoholtartalma
37,5 térfogatszázalék.

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

c) A mazsolapárlat vagy mazsola brandy
nem tartalmazhat mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholt vagy más mezőgazdasági 
eredetű desztillátumot.
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d) A mazsolapárlat vagy mazsola brandy 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. alpontjában és 1. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 8. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 21
1. cikk, 2a bekezdés (új), 9. pont, a) alpont

a) A gyümölcspárlat olyan szeszes ital, a) E rendelet alkalmazásában a
gyümölcspárlat olyan szeszes ital,

1. amelyet húsos, magozott vagy mag 
nélküli gyümölcs, vagy a gyümölcs 
mustjának alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával nyernek,

1. amelyet kizárólag húsos, magozott vagy 
mag nélküli gyümölcs, vagy a gyümölcs 
mustjának alkoholos erjesztésével és 
lepárlásával nyernek,

2. amelyet legfeljebb 86% (V/V)-os 
alkoholtartalomra párolnak úgy, hogy a 
gyümölcsök aromája és íze megmarad a 
párlatban,

2. amelyet legfeljebb 86% (V/V)-os 
alkoholtartalomra párolnak úgy, hogy a 
gyümölcsök aromája és íze megmarad a 
párlatban,

3. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

3. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

4. csonthéjas gyümölcsből készült párlat 
esetén a hidrogéncianid-tartalom nem 
haladja meg a 10 g/hl-t abszolút alkoholra 
vonatkoztatva.

4. csonthéjas gyümölcsből készült párlat 
esetén a hidrogéncianid-tartalom nem 
haladja meg a 7 g/hl-t abszolút alkoholra 
vonatkoztatva.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 9. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
gyümölcscefre ízesítése vagy édesítése kifejezetten tilos. A mezőgazdasági eredetű 
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desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig bevált, ezért azt a 
kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani. Az őszibarack 
és a kajszibarack felvételét a gyakorlati tapasztalatok indokolják.

Módosítás: 22
1. cikk, 2a bekezdés (új), 9. pont, b) alpont

b) A gyümölcspárlatok maximális 
metilalkohol-tartalma 1 000 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva.

b) A gyümölcspárlatok maximális 
metilalkohol-tartalma 1 000 g/hl abszolút 
alkoholra vonatkoztatva.

A maximális metilalkohol-tartalom 
azonban a következő:

Az alábbi gyümölcspárlatok esetében a
maximális metilalkohol-tartalom azonban a 
következő:

i. 1200 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva a következő gyümölcsökből 
nyert metil-alkohol esetén:

i. 1200 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva a következő gyümölcsökből 
nyert metil-alkohol esetén:

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

– mirabellszilva (Prunus domestica 
L. var syriaca),

– mirabellszilva (Prunus domestica 
L. var syriaca),

– szilva („quetsch”) (Prunus 
domestica L.),

– szilva („quetsch”) (Prunus 
domestica L.),

– alma (Malus domestica Borkh.), – alma (Malus domestica Borkh.),
– körte (Pyrus communis L.) a 
vilmoskörte kivételével (Pyrus communis 
Williams),

– körte (Pyrus communis L.) a 
vilmoskörte kivételével (Pyrus communis 
Williams),

– málna (Rubus idaeus L.), – málna (Rubus idaeus L.),
– földiszeder (Rubus fruticosus L.); – földiszeder (Rubus fruticosus L.),

– őszibarack (Prunus persica L.),
– kajszibarack (Prunus armeniaca 
L.);

ii. 1350 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva a következő gyümölcsökből 
nyert metil-alkohol esetén:

ii. 1350 g/hl abszolút alkoholra 
vonatkoztatva a következő gyümölcsökből 
vagy bogyókból nyert metil-alkohol esetén:

– vilmoskörte (Pyrus communis
Williams),

– vilmoskörte (Pyrus communis
Williams),

– ribiszke és fekete ribiszke (Ribes 
species),

– ribiszke és fekete ribiszke (Ribes 
species),

– madárberkenye (Sorbus aucuparia), – madárberkenye (Sorbus aucuparia),
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– fekete bodza (Sambucus nigra). – fekete bodza (Sambucus nigra),
– birs (Cydonia oblonga).

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 10. pont)

Indokolás

Lásd a 9. pont a) alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 23
1. cikk, 2a bekezdés (új), 9. pont, d) alpont

d) A gyümölcspárlatok nem 
tartalmazhatnak mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholt.

d) A gyümölcspárlatok nem 
tartalmazhatnak mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholt vagy más mezőgazdasági 
eredetű desztillátumot.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 9. pont)

Indokolás

Lásd a 9. pont a) alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 24
1. cikk, 2a bekezdés (új), 9. pont, e) alpont

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

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 9. pont)

Indokolás

Lásd a 9. pont a) alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 25
1. cikk, 2a bekezdés (új), 10. pont
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a) Az almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat olyan szeszes italok,

a) E rendelet alkalmazásában az
almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat olyan szeszes italok,

1. amelyeket kizárólag almabor vagy 
körtebor legfeljebb 86% (V/V)-os
alkoholtartalomra történő lepárlásával 
állítanak elő úgy, hogy a gyümölcsök 
aromája és íze megmarad a párlatban,

1. amelyeket kizárólag almabor vagy 
körtebor legfeljebb 86% (V/V)-os 
alkoholtartalomra történő lepárlásával 
állítanak elő úgy, hogy a gyümölcsök 
aromája és íze megmarad a párlatban,

2. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

2. amelynek illóanyag-tartalma legalább 
200 g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva,

3. amelynek metilalkohol-tartalma 1000 
g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva.

3. amelynek metilalkohol-tartalma 1000 
g/hl abszolút alkoholra vonatkoztatva.

b) Az almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

b) Az almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat minimális alkoholtartalma 
37,5 térfogatszázalék.

c) Az almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) Az almaborpárlat, alma brandy vagy 
körteborpárlat nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 10. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 26
1. cikk, 2a bekezdés (új), 11. pont

a) A Hefebrand olyan szeszes ital, amelyet 
bor vagy erjesztett gyümölcs seprőjéből 

a) E rendelet alkalmazásában a Hefebrand
olyan szeszes ital, amelyet kizárólag bor 
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állítanak elő. vagy erjesztett gyümölcs seprőjének 
lepárlásával állítanak elő.

b) A Hefebrand minimális 
alkoholtartalma 38 térfogatszázalék.

b) A Hefebrand minimális alkoholtartalma 
38 térfogatszázalék.

c) A Hefebrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A Hefebrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

d) A Hefebrand előállítása során 
kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. cikke 
(2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában 
és 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.
e) Az a név, amellyel a Hefebrandot
értékesítik, kiegészíthető a felhasznált 
alapanyag nevével.

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 11. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt továbbra is fenn kell tartani az kiváló minőségű termékek biztosítása 
érdekében.

Módosítás: 27
1. cikk, 2a bekezdés (új), 12. pont

a) A Bierbrand vagy eau de vie de bière
olyan szeszes ital, amelyet kizárólag 
legfeljebb 86% (V/V) alkoholtartalmú friss 
sör közvetlen lepárlásával készítenek úgy, 
hogy a párlat rendelkezzen a sör jellemző 
érzékszervi tulajdonságaival.

a) E rendelet alkalmazásában a Bierbrand 
vagy eau de vie de bière olyan szeszes ital, 
amelyet kizárólag legfeljebb 86% (V/V) 
alkoholtartalmú friss sör közvetlen 
lepárlásával készítenek úgy, hogy a párlat 
rendelkezzen a sör jellemző érzékszervi 
tulajdonságaival.

b) A Bierbrand vagy eau de vie de bière
minimális alkoholtartalma 38 
térfogatszázalék.

b) A Bierbrand vagy eau de vie de bière
minimális alkoholtartalma 38 
térfogatszázalék.

c) A Bierbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt.

c) A Bierbrand nem tartalmazhat 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
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más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, A. kategória, 12. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. A 
mezőgazdasági eredetű desztillátumok hozzáadására vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig 
bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében továbbra is fenn kell 
tartani.

Módosítás: 28
1. cikk, 2a bekezdés (új), 12a. pont (új)

45. Topinambur 12a. Topinambur
a) A Topinambur olyan szeszes ital, 
amelyet kizárólag csicsóka (Helianthus 
tuberosus L.) erjesztésével nyernek. 

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

b) A Topinambur minimális 
alkoholtartalma 38 térfogatszázalék.

b) A Topinambur minimális 
alkoholtartalma 38 térfogatszázalék.

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

c) A Topinambur nem tartalmazhat 
hozzáadott mezőgazdasági eredetű etil-
alkoholt vagy más mezőgazdasági eredetű
desztillátumot.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 45. pont)

Indokolás

A Topinamburt helytelenül sorolták be. A Topinambur az 1. cikk 2a bekezdésének 1–12a. 
pontja alá tartozik.
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Módosítás: 29
1. cikk, 2b bekezdés (új)

1. Az 1. cikk 2b bekezdésének 13–45b. (új) 
pontjában szereplő egyes termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezések sérelme 
nélkül az említett szeszes italok:
a) az EK-Szerződés I. mellékletében 
felsorolt bármely mezőgazdasági 
termékből előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. és ii. alpontjában, valamint 1. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározottak szerinti természetes vagy 
természetazonos aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;
d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e 
rendelet I. mellékletében szereplő 
technikai meghatározások és 
követelmények szerint.

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 30
1. cikk, 2b bekezdés (új), 13. pont (párlatok), a) alpont, 2. alpont

2. amelyek a következő gyümölcsökből 
nyert szeszes italokra vonatkoznak:

2. amelyek a következő gyümölcsökből 
nyert szeszes italokra vonatkoznak:

– földiszeder (Rubus fruticosus L.), – földiszeder (Rubus fruticosus L.),

– szamóca (Fragaria L.), – szamóca (Fragaria L.),
– fekete áfonya (Vaccinium myrtillus
L.),

– fekete áfonya (Vaccinium myrtillus
L.),
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– málna (Rubus idaeus L.), – málna (Rubus idaeus L.),
– ribiszke (Ribes vulgare Lam.), – ribiszke (Ribes vulgare Lam.),

– kökény (Prunus spinosa L.), – kökény (Prunus spinosa L.),
– vörösberkenye (Sorbus domestica 
L.),

– vörösberkenye (Sorbus domestica 
L.),

– kerti berkenye (Sorbus domestica
L.),

– kerti berkenye (Sorbus domestica
L.),

– magyal (Ilex cassine L.), – magyal (Ilex cassine L.),

– barkóca berkenye (Sorbus 
turminalis L.),

– barkóca berkenye (Sorbus 
turminalis L.),

– barkóca (Sorbus torminalis L.)
– házi berkenye (Sorbus domestica 
L.)

– fekete bodza (Sambucus nigra L.), – fekete bodza (Sambucus nigra L.),

– csipkebogyó (Rosa canina L.), – csipkebogyó (Rosa canina L.),
– fekete ribiszke (Ribes nigrum L.), – fekete ribiszke (Ribes nigrum L.),

– banán (Musa paradisiaca), – banán (Musa paradisiaca),
– marakuja, a golgotavirág 
gyümölcse (Passiflora edulis),

– marakuja, a golgotavirág 
gyümölcse (Passiflora edulis),

– ambarella (Spondias dulcis), – ambarella (Spondias dulcis),

– hog plum, mombin szilva (Spondias 
mombin).

– hog plum, mombin szilva (Spondias 
mombin),

– őszibarack (Prunus armeniaca),
– kajszibarack (Prunus Persica).

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 13. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Az ízesítésre 
vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek 
biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani. Az őszibarack és a kajszibarack felvételét 
az eddigi gyakorlat indokolja.

Módosítás: 31
1. cikk, 2b bekezdés (új), 13. pont, c) alpont

c) A kivonatolással vagy lepárlással készült c) A kivonatolással vagy lepárlással készült 
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párlatok (előtte a gyümölcs nevével)
ízesítése kiegészíthető olyan 
aromaanyagokkal és/vagy 
aromakészítményekkel, amelyek nem a 
felhasznált gyümölcsből erednek. A 
kivonatolással vagy lepárlással készült 
párlatok (előtte a gyümölcs nevével) 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. alpontjában és 1. cikke (2) 
bekezdésének c) pontjában meghatározott 
természetes aromaanyagok és 
aromakészítmények használhatók fel. Az 
ital jellemző ízének és színének azonban 
kizárólag a felhasznált gyümölcsből kell 
származnia.

párlatok (előtte a gyümölcs nevével) nem 
ízesíthetők.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 13. pont)

Indokolás

Lásd a 13. pont a) alpontjának 2. alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 32
1. cikk, 2b bekezdés (új), 14. pont

a) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) 
olyan szeszes ital, amelyet nem erjesztett 
bogyók, úgy mint málna, földi szeder, 
fekete áfonya és egyebek mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholban történő
kivonatolását követő lepárlással nyernek.

a) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) 
olyan szeszes ital, amelyet nem erjesztett 
bogyók, gyümölcsök és/vagy zöldségek, 
diófélék vagy más növényi anyagok, mint 
pl. gyógynövények vagy rózsasziromlevél 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholban 
történő kivonatolását követő, legfeljebb 
86% (V/V)-os alkoholtartalomra történő
lepárlással nyernek.

b) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) 
minimális alkoholtartalma
37,5 térfogatszázalék.

b) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) 
minimális alkoholtartalma 37,5 
térfogatszázalék.

c) A Geist (előtte a gyümölcs nevével)
ízesítése kiegészíthető olyan 
aromaanyagokkal és/vagy 
aromakészítményekkel, amelyek nem a 
felhasznált gyümölcsből erednek. A Geist 
(előtte a gyümölcs nevével) előállítása 

c) A Geist (előtte a gyümölcs nevével) nem 
ízesíthető.
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során kizárólag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. 
alpontjában és 1. cikke (2) bekezdésének 
c) pontjában meghatározott természetes 
aromaanyagok és aromakészítmények 
használhatók fel. Az ital jellemző ízének 
és színének azonban kizárólag a 
felhasznált gyümölcsből kell származnia.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 14. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Az ízesítésre 
vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek 
biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani. A párlat előállításához felhasznált 
gyümölcsöket hagyományosan a Geist előállításához is használják.

Módosítás: 33
1. cikk, 2b bekezdés (új), 16. pont, c) alpont

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

c) A tárnicspárlat nem ízesíthető.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 16. pont)

Indokolás

A hagyományos eljárások védelmén keresztül biztosítható a termékek minősége. Az ízesítésre 
vonatkozó, érvényben lévő tilalom eddig bevált, ezért azt a kiváló minőségű termékek 
biztosítása érdekében továbbra is fenn kell tartani. 

Módosítás: 34
1. cikk, 2b bekezdés (új), 17. pont

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

a) A borókaízesítésű szeszes italok olyan 
szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági 
eredetű etil-alkohol és/vagy gabonaszesz 
és/vagy gabonapárlat borókával (Juniperus 
communis és/vagy Juniperus oxicedris) 
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communis) való ízesítésével nyernek. való ízesítésével nyernek.
b) A borókaízesítésű szeszes italok 
minimális alkoholtartalma 15
térfogatszázalék.

b) A borókaízesítésű szeszes italok 
minimális alkoholtartalma 30
térfogatszázalék.

c) Előállításához felhasználható más 
természetes és/vagy természetazonos 
aromaanyag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii.
alpontjában meghatározottak szerint 
és/vagy aromakészítmények az említett 
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározottak szerint és/vagy 
az aromát fokozó növények vagy azok 
részei is, azonban a boróka érzékszervi 
tulajdonságainak, még ha gyengén is, de 
felismerhetőnek kell lenniük.

c) Előállításához felhasználható más 
természetes és/vagy természetazonos 
aromaanyag a 88/388/EGK irányelv 1. 
cikke (2) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontjában meghatározottak szerint 
és/vagy aromakészítmények az említett 
irányelv 1. cikke (2) bekezdésének c) 
pontjában meghatározottak szerint és/vagy 
az aromát fokozó növények vagy azok 
részei is, azonban a boróka érzékszervi 
tulajdonságainak, még ha gyengén is, de 
felismerhetőnek kell lenniük.

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

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 17. pont)

Indokolás

A Genevere eddig kereskedelmi megnevezésként szolgált, így az új jogszabályban is meg kell 
tartani ezt a státuszát.

Módosítás: 35
1. cikk, 2b bekezdés (új), 22. pont, c) alpont

c) Ezenkívül más aromaanyag is 
felhasználható, azonban az italok ízét 
főként a kömény és/vagy a kapor (Anethum 
graveolens L.) adja, esszenciális olajok 
használata tilos.

c) Ezenkívül más aromaanyag is 
felhasználható, azonban az italok ízét 
főként a kömény (Carum carvi L.) és/vagy 
a kapor (Anethum graveolens L.) adja, 
esszenciális olajok használata tilos.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 22. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.
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Módosítás: 36
1. cikk, 2b bekezdés (új), 23. pont, a) alpont, bevezetés

a) Az ánizsízesítésű szeszes italok olyan 
szeszes italok, amelyeket mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholnak csillagánizs 
(Illicium verum), ánizs (Pimpinella 
anisum), ánizskapor (Foeniculum vulgare) 
természetes kivonatával való ízesítésével 
nyernek, de lehet használni más olyan 
növényt is, amelynek ugyanilyen főbb 
aromaanyagai vannak, a következő 
folyamatok valamelyikének vagy azok 
együttes alkalmazásával:

a) E rendelet alkalmazásában az
ánizsízesítésű szeszes italok olyan szeszes 
italok, amelyeket mezőgazdasági eredetű 
etil-alkoholnak csillagánizs (Illicium 
verum), ánizs (Pimpinella anisum), 
ánizskapor (Foeniculum vulgare) 
természetes kivonatával való ízesítésével 
nyernek, de lehet használni más olyan 
növényt is, amelynek ugyanilyen főbb 
aromaanyagai vannak, a következő 
folyamatok valamelyikének vagy azok 
együttes alkalmazásával:

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 23. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 37
1. cikk, 2b bekezdés (új), 23. pont, c) alpont

c) Az ánizsízesítésű szeszes italok 
előállítása során kizárólag a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. alpontjában és 1. cikke 
(2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények használhatók fel.

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 23. pont)

Indokolás

Lásd a 23. pont a) alpontjához fűzött indokolást.

Módosítás: 38
1. cikk, 2b bekezdés (új), 24. pont, c) alpont

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 24. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 39
1. cikk, 2b bekezdés (új), 27. pont, c) alpont

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

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 27. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 40
1. cikk, 2b bekezdés (új), 29. pont (vodka), d) és da) alpont (új)

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

d) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül a 
nem burgonyából, gabonából vagy 
cukorrépamelaszból készült vodka 
megnevezése, kiszerelése vagy címkézése 
fel kell tüntesse a kereskedelmi 
megnevezéssel egy mezőben a „... 
párlatból” kifejezést, kiegészítve annak az 
alapanyagnak a nevével, amelyet a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
előállításához használtak. A címkézés a 
2000/13/EK irányelvnek megfelelően 
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történik. A kereskedelmi megnevezés 
megjelenítésére használt betűméret 
kétharmadánál nagyobb betűméretet kell 
használni.

da) Amennyiben a vodka szeszes ital két 
vagy több mezőgazdasági eredetű 
termékből előállított etil-alkoholból 
készült, az 1. cikk 2a bekezdése 5. 
pontjának sérelme nélkül a terméken a 
„Vodkakeverék” megnevezést kell 
feltüntetni.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 29. pont)

Indokolás

A gabonából, burgonyából és cukorrépamelaszból előállított vodka hagyományosan 
előállított terméknek tekinthető. Ezért e termékek minden további kiegészítés nélkül a vodka 
nevet viselik. Mivel a vodka alapanyagául szolgáló etil-alkohol más mezőgazdasági termékből 
is előállítható, ezért a könnyebb megkülönböztetés végett van szükség a mezőgazdasági 
termék megjelölésére. Sok speciális vodkafajta több különböző mezőgazdasági termékekből 
nyert etil-alkoholt tartalmaz. Az úgynevezett hagyományosan előállított vodkák 
megkülönböztetése miatt fel kell tüntetni, ha keverékről van szó.

Módosítás: 41
1. cikk, 2b bekezdés (új), 31. pont (likőr), c) alpont, 1. alpont, felsorolás, új bejegyzés

– ananász,
– földiszeder,
– banán;

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 31. pont)

Indokolás

Módosítás: 42
1. cikk, 2b bekezdés (új), 31. pont, d) alpont

d) A Közösségben előállított likőrök 
kiszerelésében a következő összetett 

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

kifejezéseket kell használni a 
mezőgazdasági eredetű etil-alkohol 
használata esetén a hagyományos gyártási 
módszerekre való utalás érdekében:

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 31. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 43
1. cikk, 2b bekezdés (új), 32. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
e termékre is alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
e termékre is alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 32. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 44
1. cikk, 2b bekezdés (új), 33. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a crème de cassis esetében is 
alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a crème de cassis esetében is 
alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 33. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 45
1. cikk, 2b bekezdés (új), 34. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a guignolet esetében is alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a guignolet esetében is alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 34. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 46
1. cikk, 2b bekezdés (új), 35. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a punch au rhum esetében is 
alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a punch au rhum esetében is 
alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 35. pont)

Indokolás

A likőr kifejezéssel való kiegészítés a mai napig szokásos eljárásnak számít.
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Módosítás: 47
1. cikk, 2b bekezdés (új), 36. pont, c) és ca) alpont (új)

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

törölve

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 36. pont)

Indokolás

A likőr kifejezéssel való kiegészítés a mai napig szokásos eljárásnak számít.

Módosítás: 48
1. cikk, 2b bekezdés (új), 37. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a sambuca esetében is alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a sambuca esetében is alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 37. pont)

Indokolás

A likőr kifejezéssel való kiegészítés a mai napig szokásos eljárásnak számít.

Módosítás: 49
1. cikk, 2b bekezdés (új), 38. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó 
szabályok a mistrà esetében is 
alkalmazandók.

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

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 38. pont)

Indokolás

Az aromaanyagok tilalmának vagy csökkentésének általános alapelve a mistrà szeszes italra 
is vonatkozik.

Módosítás: 50
1. cikk, 2b bekezdés (új), 39. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a maraschino vagy marrasquino esetében 
is alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a maraschino vagy marrasquino esetében 
is alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 39. pont)

Indokolás

A likőr kifejezéssel való kiegészítés a mai napig szokásos eljárásnak számít.

Módosítás: 51
1. cikk, 2b bekezdés (új), 40. pont, c) és ca) alpont (új)

c) A 31. pontban megállapított, a likőrök 
esetében használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a nocino esetében is alkalmazandók.

c) Az 1. cikk 2b bekezdésének 31. 
pontjában megállapított, a likőrök esetében 
használható aromaanyagokra és 
aromakészítményekre vonatkozó szabályok 
a nocino esetében is alkalmazandók.

ca) A kereskedelmi megnevezés 
kiegészíthető a „likőr” kifejezéssel.
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(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 40. pont)

Indokolás

A likőr kifejezéssel való kiegészítés a mai napig szokásos eljárásnak számít.

Módosítás: 52
1. cikk, 2b bekezdés (új), 41. pont, c) alpont

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

c) A tojáslikőr vagy advocaat vagy avocat
vagy Advokat előállítása során tilos a 
szárított tojástermékek felhasználása.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 41. pont)

Indokolás

A jogbizonytalanság elkerülése érdekében pontosan meg kell határozni, hogy mit értünk jó 
minőségű tojássárgája alatt. A koherens jogszabályalkotás biztosítása érdekében e rendelet a 
meglévő uniós jogszabályokhoz igazodik.

A kiváló minőségű termékek biztosítása érdekében, illetve a hagyományos gyártási 
eljárásoknak megfelelően a szárított tojástermékek alkalmazását meg kell tiltatni.

Módosítás: 53
1. cikk, 2b bekezdés (új), 42. pont, c) alpont

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

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 42. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.
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Módosítás: 54
1. cikk, 2b bekezdés (új), 43. pont, d) alpont

d) A bor- vagy bortermék-tartalom nem 
haladhatja meg az 50%-ot.

d) A bor- vagy bortermék-tartalom nem 
haladhatja meg a végtermék 50%-át.

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 43. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 55
1. cikk, 2b bekezdés (új), 44. pont, c)alpont

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

törölve

(ld. a 8. módosítást, II. melléklet, B. kategória, 44. pont)

Indokolás

Az egyes szeszes italok fogalommeghatározásáról továbbra is együttdöntési eljárás keretében 
kell határozni, és ezért a jogszabály rendelkező részében a helye.

Módosítás: 56
1. cikk, 2b bekezdés (új), 45a. pont (új)

a) A Rum-Verschnitt olyan szeszes ital, 
amelyet
1. Németországban készítenek,
2. a rum és az alkohol keveréséből 
állítanak elő.
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b) A Rum-Verschnitt az EK-Szerződés I. 
mellékletében szereplő bármely 
mezőgazdasági termékből és/vagy 
élelmiszerből előállítható;
c) A végtermék alkoholtartalma legalább 
5%-ának rumból kell származnia.
d) A Rum-Verschnitt a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározott 
aromaanyagokat és aromakészítményeket 
tartalmazhat.
e) A Rum-Verschnitt-ként megjelölt 
termékek címkézését és kiszerelését 
illetően a Verschnitt szónak meg kell 
jelennie a csomagoláson (az üvegen, a 
göngyölegen vagy a csomagolópapíron) a 
Rum szóéval megegyező típusú, méretű és 
színű karakterekkel ugyanabban a 
sorban, és az üvegek esetében az első 
címkén. 
f) Amennyiben ezt a terméket a német 
piacon kívül értékesítik, akkor az alkohol 
összetételét fel kell tüntetni a címkén.

(ld. a 8. módosítást)

Indokolás

A Rum-Verschnitt-nek továbbra is önálló kereskedelmi megnevezésnek kell maradnia. A 
hatályos rendelet elismeri a Rum-Verschnitt-et kereskedelmi megnevezésként. E kereskedelmi 
megnevezés el nem ismerése indokolatlanul sértené az 1576/89/EGK rendeletet.

Módosítás: 57
1. cikk, 2b bekezdés (új), 45b. pont (új)

a) A Slivovice olyan szeszes ital, amelyet
1. a Cseh Köztársaságban készítenek,
2. oly módon állítanak elő, hogy a 
szilvapárlathoz az utolsó lepárlás előtt 
legfeljebb 30% (V/V)-os mezőgazdasági 
eredetű etil-alkoholt adnak.
b) A terméket szeszes italként jelölik meg, 
és az első címke ugyanazon mezőjében 
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feltűntethető a Slivovice megjelölés is.
c) A Slivovice a 88/388/EGK irányelvben 
meghatározott aromaanyagokat és 
aromakészítményeket tartalmazhat.
d) Amennyiben a cseh Slivovice-t a 
Közösség piacán értékesítik, akkor az 
alkohol összetételét fel kell tüntetni a 
címkén.

(ld. a 8. módosítást)

Indokolás

A Slivovice-nek továbbra is önálló kereskedelmi megnevezésnek kell maradnia. A hatályos 
rendelet elismeri a Slivovice-t kereskedelmi megnevezésként. E kereskedelmi megnevezés el 
nem ismerése indokolatlanul sértené az 1576/89/EGK rendeletet.

Módosítás: 58
2. cikk, első bekezdés

A szeszes italok és azok valamennyi 
összetevőjének előállítása során használt 
etil-alkohol kizárólag mezőgazdasági 
eredetű lehet.

A szeszes italok és azok valamennyi 
összetevőjének előállítása során használt 
etil-alkohol kizárólag mezőgazdasági 
eredetű lehet, és azt kizárólag az EK-
Szerződés I. mellékletének megfelelően 
nyerhették.

Indokolás

Kizárólag a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra való korlátozás nem elegendő. A pontos 
behatárolásra azért van szükség, hogy megakadályozzuk például a söralkohol alkalmazását.

Módosítás: 59
2. cikk, második bekezdés

A szeszes italok előállítása során használt 
színezőanyagok, aromaanyagok vagy más, 
engedélyezett adalékanyagok hígításához 
vagy feloldásához használt etil-alkohol
kizárólag mezőgazdasági eredetű etil-
alkohol lehet.

A szeszes italok előállítása során használt 
színezőanyagok, aromaanyagok vagy más, 
engedélyezett adalékanyagok hígításához 
vagy feloldásához használt etil-alkoholt
kizárólag az EK-Szerződés I. 
mellékletének megfelelő mezőgazdasági 
nyersanyagokból nyerhették.
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Indokolás

Kizárólag a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra való korlátozás nem elegendő. A pontos 
behatárolásra azért van szükség, hogy megakadályozzuk például a söralkohol alkalmazását.

Módosítás: 60
2. cikk, harmadik bekezdés

Az e rendelet II. mellékletében az egyes 
termékekre meghatározott korlátozásokra 
is figyelemmel, az etil-alkoholt a 
Szerződés I. mellékletében felsorolt
mezőgazdasági termékekből kell nyerni.

Az e rendelet 1. cikkének 2a és 2b 
bekezdésében az egyes termékekre 
meghatározott korlátozásokra is 
figyelemmel, a mezőgazdasági eredetű
etil-alkoholt a Szerződés I. mellékletében
meghatározott feltételeknek megfelelően
kell nyerni.

Indokolás

Kizárólag a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra való korlátozás nem elegendő. A tilalomra 
azért van szükség, hogy eleve megakadályozzuk az ilyen jellegű eljárásokat. 

Módosítás: 61
2. cikk, 3a bekezdés (új)

Az alkoholtartalmú italok nem 
tartalmazhatnak szintetikus eredetű etil-
alkoholt.

Indokolás

Kizárólag a mezőgazdasági eredetű etil-alkoholra való korlátozás nem elegendő. A tilalomra 
azért van szükség, hogy eleve megakadályozzuk az ilyen jellegű eljárásokat.

Módosítás: 62
3. cikk

A szeszes italok a következők kategóriákba 
sorolhatók:

törölve

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

Indokolás

A rendelet alapelve, hogy minden szesze ital esetében biztosítani kell a kiváló minőséget. A 
javasolt kategóriák alapján a termékek legtisztább formáit sorolják az 1. kategóriába. Ez a 
besorolás azonban azt sugallja, hogy a másik két kategóriába tartozó termékek minősége 
gyengébb. Következésképpen ezt a javaslatot el kell vetni.

Módosítás: 63
4. cikk

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

törölve

a) alkoholos erjesztéssel és lepárlással 
készülnek kizárólag a II. melléklet 
meghatározása szerinti nyersanyagból;
b) nem tartalmaznak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) a 88/388/EGK irányelv 1. cikke (2) 
bekezdése b) pontjának i. alpontjában és 
1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott természetes aromaanyagok 
és aromakészítmények kivételével nem 
tartalmaznak aromaanyagokat;
d) kizárólag a termék végső ízének teljessé 
tétele érdekében ízesítik az e rendelet 
I. mellékletében szereplő technikai 
meghatározások és követelmények szerint, 
figyelembe véve a tagállamok vonatkozó 
jogszabályait.
2. A II. melléklet B. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, a „különleges szeszes italok”:
a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből 
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előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelv 1. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. és ii. alpontjában, valamint 1. 
cikke (2) bekezdésének c) pontjában 
meghatározottak szerinti természetes vagy 
természetazonos aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;
d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e 
rendelet I. mellékletében szereplő 
technikai meghatározások és 
követelmények szerint.
3. A II. melléklet C. kategóriájában 
felsorolt termékek mindegyikére 
megállapított különös szabályok sérelme 
nélkül, az „egyéb szeszes italok”:
a) a Szerződés I. mellékletében felsorolt 
bármely mezőgazdasági termékből és/vagy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből 
előállíthatók;
b) tartalmazhatnak hozzáadott 
mezőgazdasági eredetű etil-alkoholt vagy 
(mezőgazdasági eredetű) desztillátumot;
c) tartalmazhatnak a 88/388/EGK 
irányelvben meghatározottak szerinti 
természetes aromaanyagokat és 
aromakészítményeket;
d) édesíthetők egy adott termékjellemzővel 
való megegyezés érdekében és az e 
rendelet I. mellékletében szereplő 
technikai meghatározások és 
követelmények szerint.

Indokolás

Az új rendszer alapján, miszerint a II. melléklet tartalma az 1. cikkben kapott helyet, 
szükségessé vált, hogy a 4. cikk tartalmát is az 1. cikk alá helyezzük át. Ezáltal a jogszabály 
szövegezése érthető marad.
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Módosítás: 64
5. cikk

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

Egy meghatározott minőségpolitika 
követése érdekében a tagállamok az 1. cikk 
2a és 2b bekezdésében meghatározottaktól 
szigorúbb szabályokat fogadhatnak el vagy 
azokat szigorúbb szabályokkal egészíthetik 
ki a területükön gyártott szeszes italok 
gyártására, meghatározására, címkézésére, 
csomagolására és kiszerelésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy az így 
elfogadott szabályok a közösségi joggal 
összhangban vannak.

Indokolás

A tagállamok részére általánosan fennálló, a szeszes italokra vonatkozó jogszabályok 
elfogadására irányuló lehetőséget a belső piac zavartalan működése érdekében korlátozni 
kell, illetve e jogszabályok kizárólag a minőség kérdésével foglalkozhatnak.

Módosítás: 65
7. cikk, (1) bekezdés

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

a) Azok a szeszes italok, amelyek 
megfelelnek az 1. cikk 2a és 2b 
bekezdésében meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, viselik az e 
rendeletben az azokra a termékekre 
meghatározott kereskedelmi 
megnevezéseket.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik. 

Módosítás: 66
7. cikk, (2) bekezdés

(2) Azokat a szeszes italokat, amelyek 
megfelelnek a II. melléklet C. 

b) Azok a szeszes italok, amelyek nem
felelnek meg az 1. cikk 2a és 2b 
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kategóriájában meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, a „szeszes ital”
kereskedelmi megnevezéssel látják el. Ezt
a kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

bekezdésében meghatározott termékekre 
vonatkozó előírásoknak, nem viselhetik az 
ott említett megnevezéseket. Azokat a 
„szeszes ital” vagy „alkoholtartalmú ital” 
megnevezéssel kell ellátni. Az 5. cikk 
rendelkezéseinek sérelme nélkül ezt a 
kereskedelmi megnevezést nem lehet 
kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

Indokolás

Mivel a javasolt kategóriák elvetésre kerültek, a kereskedelmi megnevezésekre vonatkozó 
rendelkezéseket szintén el kell vetni. E tekintetben fenn kell tartani a meglévő helyzetet.

A (2) bekezdés módosításának célja csupán az érthetőség biztosítása.

Módosítás: 67
7. cikk, (3) bekezdés

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

(3) Amennyiben egy szeszes ital egynél 
több szeszesital-fajta meghatározásának is 
megfelel, azt a szeszes italt az adott 
szeszesital-fajták 1. cikk 2a és 2b 
bekezdésében felsorolt egy vagy több nevei 
alatt kell értékesíteni.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 68
7. cikk, (4) bekezdés

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül az (1) és 
(2) bekezdésben említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 
meghatározására vagy kiszerelésére lehet 
felhasználni, amelyekre vonatkozóan az 
ilyen neveket a II. melléklet felsorolja.

(4) A (8) bekezdés sérelme nélkül az (1) és 
(2) bekezdésben említett neveket kizárólag 
azoknak a szeszes italoknak a 
meghatározására vagy kiszerelésére lehet 
felhasználni, amelyekre vonatkozóan az 
ilyen neveket az 1. cikk 2a és 2b bekezdése
felsorolja.
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Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 69
7. cikk, (8) bekezdés

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

(8) Az 1. cikk 2a és 2b bekezdésében
említett neveket az összetevők között is fel 
lehet sorolni, amennyiben azokat a 
2000/13/EK irányelvvel összhangban 
használják fel.

Indokolás

Mivel 2000/13/EK irányelvre való minden más hivatkozás közvetlenül az irányelvre, nem 
pedig a nemzeti végrehajtási intézkedésekre vonatkozik, ezért a koherencia és az érthetőség 
biztosítása végett itt is a közvetlen hivatkozást kell használni.

Módosítás: 70
8. cikk, (1) bekezdés

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

(1) Az 1. cikk 2a és 2b bekezdésében 
felsorolt kereskedelmi megnevezések vagy 
a III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések összetett kifejezésben történő 
használata vagy az azokra összetett 
kifejezésben történő utalás csak abban az 
esetben megengedett, ha az alkohol 100%-
ban abból a szeszes italból származik, 
amelyre összetett kifejezésben 
hivatkoznak.

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

Indokolás

A szeszes italok keverése tekintetében külön szabályozásra van szükség. Az innováció miatt az 
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ismert megnevezések használatát a keverékek esetében is jóvá kell hagyni. Azonban a 
fogyasztók biztonsága érdekében biztosítani kell a szigorú minőségi előírásokat. A vízzel való 
keverésre történő utalás figyelembe veszi a legújabb joggyakorlatot.

Módosítás: 71
8. cikk, (3) bekezdés

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

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, valamint a 
hagyományos előállítási módszerek 
figyelembevétele céljából az 1. cikk 2b 
bekezdésének 31. pontjában említett 
összetett kifejezések – az abban a pontban 
meghatározott feltételek szerint –
használhatók a Közösségben gyártott 
likőrök kiszerelésében.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 72
9. cikk, (1) bekezdés, bevezetés

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

(1) A „szeszes ital” kereskedelmi 
megnevezést a címkén szembetűnő helyen, 
tisztán és jól láthatóan kell feltüntetni, 
amennyiben az 1. cikk 2a bekezdésében
felsorolt szeszes italt a következőkkel 
keverik:

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 73
9. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

Az ilyen kereskedelmi megnevezést nem 
lehet kiegészíteni, megtoldani vagy 
megváltoztatni.

Az ilyen kereskedelmi megnevezést nem 
lehet mással helyettesíteni, megtoldani 
vagy megváltoztatni.
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Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 74
9. cikk, (2) bekezdés

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

törölve

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 75
9. cikk, (3) bekezdés

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

(3) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül 
az (1) bekezdésben említett keverékek 
eredményeképp létrejött termékek 
meghatározásában, kiszerelésében vagy 
címkéjén a „kevert szeszes ital” kifejezés 
előtt kizárólag az e rendelet 1. cikkének 2a 
vagy 2b bekezdésében felsorolt kifejezések 
egyikét lehet feltüntetni, amennyiben az 
adott kifejezés nem része a kereskedelmi 
megnevezésnek és az pusztán a keverék 
valamennyi alkohol-összetevőjét felsoroló 
ugyanazon mezőben szerepel.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 76
12. cikk, (2) bekezdés
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(2) A II. melléklet dőlt betűs kifejezéseit és 
a III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelöléseket a címkén nem kell 
lefordítani.

(2) Az 1. cikk 2a és 2b bekezdésének dőlt 
betűs kifejezéseit és a III. mellékletben 
felsorolt földrajzi megjelöléseket sem a 
címkén, sem a kiszerelésen nem kell 
lefordítani.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 77
13. cikk, (3) bekezdés

(3) A szokásossá vált elnevezéseket nem 
lehet a III. mellékletben felsorolni.

(3) Amennyiben egy földrajzi megjelölés 
szokásossá válik, elveszíti földrajzi 
megjelölés státuszát, és törlik a III. 
mellékletből.

A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések nem válhatnak szokásossá.

A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések nem válhatnak szokásossá.

A szokásossá vált elnevezés olyan 
szeszipari termék neve, amely, ugyan arra
a területre vagy régióra vonatkozik, ahol a 
terméket eredetileg gyártották vagy 
értékesítették, a termék köznapi 
elnevezésévé vált.

A szokásossá vált elnevezés olyan 
szeszipari termék neve, amely ugyanarra a 
területre vagy régióra vonatkozik, ahol az 
adott szeszes italt eredetileg gyártották 
vagy értékesítették, és amely a szeszes ital 
köznapi elnevezésévé vált a Közösségben.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik. Ezenkívül a 
szeszes ital kifejezés használata pontosabb, mint a termék szó.

Módosítás: 78
14. cikk, (1) bekezdés, bevezetés és a) pont

A 8. cikk sérelme nélkül a III. 
mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések oltalomban részesülnek a 
következőkkel szemben:

A III. mellékletben felsorolt földrajzi 
megjelölések oltalomban részesülnek a 
következőkkel szemben:

a) a földrajzi megjelölések bármilyen 
közvetlen vagy közvetett kereskedelmi 
használata a nyilvántartásban nem szereplő 
termékekre, amennyiben az ilyen termékek 

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

hasonlóak az adott földrajzi megjelölés 
alatt nyilvántartott szeszes italokhoz, vagy 
amennyiben az ilyen használattal 
kihasználják a nyilvántartott földrajzi 
megjelölés hírnevét;

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 79
15. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

A közzététel napjától számított három 
hónapon belül bármely természetes vagy 
jogi személy, akinek ahhoz jogos érdeke 
fűződik, kifogásolhatja a földrajzi 
megjelölés III. mellékletbe történő 
felvételét azon az alapon, hogy az e 
rendeletben előírt feltételek nem 
teljesülnek. A kifogást kellően meg kell 
indokolni.

A Közösségen belüli földrajzi 
megjelölések tekintetében a bejelentést 
azon a tagállamon keresztül kell 
végrehajtani, amelyben a szeszes italt 
előállították.

A harmadik országokon belüli földrajzi 
megjelölések tekintetében a bejelentést 
vagy közvetlenül a Bizottságnak kell 
megküldeni, vagy az érintett harmadik 
állam illetékes hatóságán keresztül kell 
eljuttatni. A bejelentésnek tartalmaznia 
kell egy igazolást, miszerint a megnevezés 
a származási országban valóban oltalom 
alatt áll.

Indokolás

A földrajzi megjelölések bejelentésére vonatkozó formalitásokat pontosan szabályozni kell a 
jogszabály szövegében.

Módosítás: 80
15. cikk, (2) bekezdés, b) pont

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

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

Indokolás

A mikrobiológiai jellemzők nem bírnak jelentőséggel a szeszes ital leírása szempontjából.

Módosítás: 81
15. cikk, (3) bekezdés

(3) A földrajzi megjelölésnek a III. 
mellékletbe történő felvételére vonatkozó 
határozatot a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
meghozni figyelembe véve az e cikk (1) 
bekezdésének megfelelően emelt bármely 
kifogást.

(3) A földrajzi megjelölésnek a III. 
mellékletbe történő felvételére vonatkozó 
határozatot a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban a Bizottság
hozza meg figyelembe véve az e cikk (5) 
bekezdésének megfelelően emelt bármely 
kifogást.

Indokolás

Szerkesztői módosítás, amely a II. melléklet 1. cikkbe való áthelyezéséből adódik.

Módosítás: 82
15. cikk, (5) bekezdés

(5) Egy adott földrajzi megjelölés 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
bármely vitát hivatalosan a Bizottság elé 
kell terjeszteni. Az ilyen vitákat az e fejezet 
rendelkezései és a joggyakorlat alapján 
kell rendezni a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban.

(5) A közzététel napjától számított hat
hónapon belül bármely természetes vagy 
jogi személy, akinek ahhoz jogos érdeke 
fűződik, kifogásolhatja a földrajzi 
megjelölés III. mellékletbe történő 
felvételét azon az alapon, hogy az e 
rendeletben előírt feltételek nem 
teljesülnek. A kifogást kellően meg kell 
indokolni.

Indokolás

A földrajzi megjelölések bejegyzése elleni kifogások benyújtási határidejét a közzétételt 
napjától számított hat hónapra meg kell hosszabbítani. 

Módosítás: 83
15. cikk, (5a) bekezdés (új)
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(5a) Amennyiben a Bizottság arra az 
álláspontra jut, hogy egy földrajzi 
megjelölés már nem tesz eleget a 
feltételeknek, a 19. cikk (2a) bekezdésének 
megfelelően lefolytatják az eljárást.

Indokolás

Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy rendes eljárás keretében megszüntethető legyen egy 
hagyományos termék bejegyzése. 

Módosítás: 84
16. cikk

Az e rendelet hatálybalépésekor az
1576/89/EGK rendelet értelmében oltalom
alatt álló valamennyi földrajzi
megjelölésre vonatkozó műszaki 
dokumentációt az e rendelet 
hatálybalépését követő hét éven belül a 
Bizottság részére be kell nyújtani.

Az 1576/89/EGK rendelet értelmében 
oltalom alatt álló földrajzi megjelölések 
továbbra is érvényben maradnak, így 
azokat nem kell még egyszer bejegyezni és 
ellenőrizni. A tagállamoknak azonban 
ellenőrizniük kell, hogy az 1576/89/EGK 
rendelet értelmében oltalom alatt álló 
földrajzi megjelölések eleget tesznek-e a 
13. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek.

A műszaki dokumentációt, azt követően, 
hogy azt a Bizottság megvizsgálta, az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C. 
sorozatában közzé kell tenni.

Amennyiben a meglévő földrajzi 
megjelölések nem felelnek meg e 
rendeletnek, vagy törölni kell a szeszes 
italt a III. mellékletből, vagy le kell
folytatni a 15. cikk szerinti bejelentési 
eljárást.

Amennyiben az e rendelet hatálybalépését 
követő hét éven belül a műszaki 
dokumentációt nem tették közzé, a 
földrajzi megjelölés oltalma megszűnik.

Indokolás

A hatályos rendelet értelmében oltalom alatt álló földrajzi megjelöléseknek továbbra is 
érvényben kell maradniuk. Egy újbóli bejegyzés felesleges adminisztrációt jelente. Az újbóli 
bejelentésből nem származna többletérték. Lásd a 15. cikk (6) bekezdésében felvázolt 
lehetőségeket. 
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Módosítás: 85
17. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultáció keretében biztosítja e rendelet 
egységes alkalmazását, valamint szükség 
esetén intézkedik a 19. cikk (2a) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban.

Módosítás: 86
18. cikk

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

törölve

Indokolás

Az átláthatóbb jogszabályalkotást szolgálja.

Módosítás: 87
19. cikk, (1) bekezdés 

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

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

Indokolás

Módosítás: 88
19. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

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

esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikke alkalmazandó, figyelembe véve 
annak 8. cikke rendelkezéseit.

Módosítás: 89
19. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az e bekezdésre történő hivatkozás 
esetén a 2006/512/EK határozattal 
módosított 1999/468/EK határozat 5a. és 
7. cikkét kell alkalmazni.

Módosítás: 90
20. cikk

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

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

Módosítás: 91
21. cikk

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályokat a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az olyan, e rendelet hatékony 
végrehajtásához szükséges szabályokat, 
amelyeknek nem az az általános célja, 
hogy a 2006/512/EK határozat értelmében 
módosítsa e rendelet kevésbé lényeges 
elemeit, a 19. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban kell 
elfogadni.



PE 374.473v02-00 54/57 PR\620548HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás: 92
22. cikk, 2a bekezdés (új)

Azok a szeszes italok, amelyek nem 
felelnek meg e rendelet követelményeinek, 
de előállításuk összhangban van az 
1576/89/EGK rendelettel, az e rendelet 
hatálybalépését követő három éves 
átmeneti időszakban még forgalomba 
hozhatók.

Indokolás

A módosítás a rendkívüli méltánylást érdemlő esetek elkerülését szolgálja.

Módosítás: 93
23. cikk

Az 1576/89/EGK rendelet hatályát veszti. Az 1576/89/EGK és az 1014/90/EGK
rendelet hatályát veszti.

Indokolás

E rendelet mindkét hatályos rendelet helyébe lép.

Módosítás: 94
I. melléklet, 1. g) pont

g) édesítők a 94/35/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelvben meghatározottak 
szerint.

g) e rendelet 19. cikkének megfelelően 
megállapítják az a)–f) pontban felsorolt, 
az íz teljessé tétele céljából használt 
termékek maximális mennyiségét.

Indokolás

A fogyasztók tájékoztatásának javítása céljából a hozzáadott édesítőszereket fel kell tüntetni a 
címkén. Ezenkívül szükség van olyan intézkedésekre, amelyek korlátozzák a cukor 
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hozzáadását. A rossz minőség cukor hozzáadásával történő ellensúlyozását el kell kerülni.

Módosítás: 95
I. melléklet, 1. ga) pont (új)

ga) Az édesítés tényét az édesítéshez 
használt a termék nevének megadásával 
fel kell tüntetni a címkén. 

Indokolás

Lásd az 1. g) pont módosítását.

Módosítás: 96
I. melléklet, 4. pont (Víz hozzáadása), első albekezdés

A szeszes italok előállítása során a 
lehetőleg desztillált vagy ioncserélt víz 
hozzáadása megengedhető, feltéve, hogy a 
víz minősége megfelel a 80/777/EGK 
tanácsi irányelv1 és a 80/778/EGK tanácsi 
irányelv2 végrehajtása érdekében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek, és a 
víz nem változtatja meg a termék jellegét.

A szeszes italok előállítása során a 
lehetőleg desztillált vagy ioncserélt víz 
hozzáadása megengedhető, feltéve, hogy a 
víz minősége megfelel a 80/777/EGK 
tanácsi irányelv1 és a 98/83/EGK tanácsi 
irányelv2 végrehajtása érdekében 
elfogadott nemzeti rendelkezéseknek, és a 
víz nem változtatja meg a termék jellegét.

1 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
2 HL L 229., 1980.8.30., 11. o.

1 HL L 229., 1980.8.30., 1. o.
2 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

Indokolás

Lásd az 1. g) pont módosítását.

Módosítás: 97
I. melléklet, 16a. pont (új)

16a. Eredetiségjelzők:
A szeszes italok nyomokban 
tartalmazhatnak eredetiségjelzőket, 
amennyiben azok olyan anyagok, amelyek 
a termékben eredetileg is jelen vannak.
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Indokolás

A hamisítások és a nem engedélyezett utánzatok megakadályozása érdekében lehetővé kell 
tenni az eredetiségjelzők alkalmazását. 

Módosítás: 98
III. melléklet, A. kategória, 2. pont, táblázat, 2. bejegyzés

Irish Whisky törölve

Módosítás: 99
III. melléklet, A. kategória, 3. pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Gabonapárlat
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand Ausztria, Németország

A Parlament módosítása

Gabonából készült szeszes italok
Gabonapárlat, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand aus Austria Ausztria
Korn / Kornbrand aus Deutschland Németország

Indokolás

A Korn és Kornbrand a gabonából készült szeszes italok körébe tartoznak, ezért az ennek 
megfelelő termékkategória alatt kellene szerepelniük. A Korn hagyományosan megfelel a 
gabonából készült szeszes italok lepárlási feltételeinek, ezért nem szerepelhet a gabonapárlat 
kategória alatt.
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Módosítás: 100
III. melléklet, A. kategória, 5. pont, cím

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Módosítás: 101
III. melléklet, A. kategória, 14. pont (új)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist

Indokolás

A Schwarzwälder Himbeergeist egy földrajzi megjelölés, ezért fel kell tüntetni a III. 
mellékletben is. 
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