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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych
(COM(2005)0125 – C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005)0125)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0440/2005),

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2006),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Wskazówka 1

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

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

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia podkreśla znaczenie produktów rolnych. Należy 
uwzględnić to znaczenie również w nowym rozporządzeniu poprzez podwójną podstawę 
prawną. Ponadto dotychczasowe rozporządzenie opierało się na podwójnej podstawie 
prawnej (rynek wewnętrzny i rolnictwo).

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 1

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

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

Uzasadnienie

Uwzględnienie tradycyjnych sposobów wytwarzania stanowi podstawowy element nowego 
rozporządzenia i należy ująć to w uzasadnieniu. Ponadto nowe rozporządzenie zastępuje oba 
obowiązujące rozporządzenia.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 2

(2) Sektor napojów spirytusowych ma 
istotne znaczenie zarówno dla 
konsumentów, jak i producentów
Wspólnoty. Środki mające zastosowanie do 
tego sektora powinny przyczyniać się do 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów, zapobiegania oszukańczym 
praktykom, dążenia do przejrzystości 
rynku i uczciwej konkurencji. Dzięki takim 
działaniom, środki będą chroniły renomę, 
jaką wspólnotowe napoje spirytusowe 

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

wspólnotowe napoje spirytusowe zyskały 
na rynku wspólnotowym i światowym, 
nadal uwzględniając tradycyjne praktyki 
stosowane przy wytwarzaniu napojów 
spirytusowych oraz zwiększone 
zapotrzebowanie na ochronę i 
informowanie konsumenta. Wskazane jest 
również uwzględnienie innowacji 
technologicznych, jeżeli służą one 
poprawie jakości.

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia podkreśla znaczenie produktów rolnych. Należy 
uwzględnić to znaczenie również w nowym rozporządzeniu. Ponadto dotychczasowe 
rozporządzenie opierało się na podwójnej podstawie prawnej (rynek wewnętrzny i rolnictwo).

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 3

(3) W celu uzyskania lepszego 
systematycznego podejścia do 
prawodawstwa regulującego kwestie 
napojów spirytusowych, wskazane jest 
sklasyfikowanie tych napojów w trzech 
kategoriach, zgodnie z wyraźnie 
określonymi kryteriami wytwarzania i 
etykietowania.

(3) Prawodawstwo regulujące kwestie 
napojów spirytusowych powinno zawierać 
wyraźnie zdefiniowane kryteria 
wytwarzania i etykietowania takich 
napojów.

Uzasadnienie

Zasadą rozporządzenia jest zachowanie wysokiego poziomu jakości wszystkich napojów 
spirytusowych. W zaproponowanej klasyfikacji do kategorii 1 przyporządkowana jest 
„najczystsza forma produktu”. Taka klasyfikacja sugeruje gorszą jakość pozostałych dwóch 
kategorii i dlatego należy ją odrzucić. (3)

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 7

(7) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości napojów spirytusowych i 
zróżnicowania w danym sektorze, Państwa 
Członkowskie powinny przyjąć surowsze 
przepisy lub przepisy będące 
uzupełnieniem tych ustanowionych w 

(7) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu jakości napojów spirytusowych i 
zróżnicowania w danym sektorze, państwa 
członkowskie powinny przyjąć na swoim 
terytorium surowsze przepisy lub przepisy 
będące uzupełnieniem tych ustanowionych 
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niniejszym rozporządzeniu, w odniesieniu 
do wytwarzania, opisu, prezentacji, a 
zwłaszcza etykietowania napojów 
spirytusowych wytwarzanych na ich 
terytoriach.

w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli 
przepisy te będą opierały się na określonej 
polityce jakości, będą zgodne z prawem 
wspólnotowym i będą odnosiły się do 
napojów spirytusowych z oznaczeniem 
geograficznym.

Uzasadnienie

Jeżeli surowsze przepisy byłyby dowolnie dopuszczalne, byłoby to ewidentnie sprzeczne z 
podstawą prawną (art. 95 Traktatu WE) podstawowej zasady rozporządzenia, tj. zbliżenia 
ustawodawstw.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 12

(12) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(12) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., 
zmienionej decyzją Rady 2006/512/WE z 
dnia 17 lipca 2006 r., ustanawiającą 
warunki wykonywania uprawnień 
wykonawczych przyznanych Komisji,

Uzasadnienie

Nowe przepisy dotyczące procedury komitologii zostały przyjęte w dniu 17 lipca 2006 r. i 
należy je odpowiednio uwzględnić.

Poprawka 7
Artykuł 1 ustęp 1 litera c)

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

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

Uzasadnienie

Definicja napojów spirytusowych nie powinna odnosić się jedynie do niniejszego 
rozporządzenia, lecz powinna obowiązywać ogólnie dla wszystkich środków spożywczych.
Poza tym zaproponowana maksymalna zawartość alkoholu 80% obj. wykluczyłaby wiele 
napojów spirytusowych (np. whiskey i rum)
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Poprawka 8
Załącznik II

ZAŁĄCZNIK II Załącznik II ujęto w art. 1 w 
następujących punktach:

Kategoria A: Wódki Art. 1 akapit drugi a pkt 1-12a
Kategoria B: Specyficzne napoje 
spirytusowe

Art. 1 akapit drugi b pkt 13-45b

Kategoria C: Pozostałe napoje 
spirytusowe

Uzasadnienie

Załącznik II ujęto w art. 1. Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być 
określane w dalszym ciągu w ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu 
rozporządzenia.

Poprawka 9
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy)

KATEGORIE NAPOJÓW 
SPIRYTUSOWYCH
Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w art. 1 akapit drugi a 
pkt 1-13 wódki:
a) można wytwarzać wyłącznie w drodze 
fermentacji alkoholowej i destylacji 
surowców, zgodnie z definicjami 
zamieszczonymi w art. 1 akapit drugi a 
pkt 1-13;

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

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

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 10
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 1 litery a) - d)

a) Rum: a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za rum uznaje się napój spirytusowy:

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

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

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

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

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

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

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.

c) Rum nie zawiera alkoholu etylowego 
lub innego destylatu pochodzenia 
rolniczego.

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

d) Rum nie może być aromatyzowany.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 1 litery a) - d))

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Należy zatem odrzucić 
ogólne zezwolenie na dodawanie alkoholu etylowego lub środków aromatyzujących, 
niezależnie od kwestii, czy aromatyzowanie odbywa się przy użyciu naturalnych środków 
aromatyzujących lub środków identycznych z naturalnymi. Obowiązujący zakaz dodawania 
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destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać utrzymany dla 
zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 11
Artykuł 1 akapit drugi a punkt 2 litera a) wprowadzenie

a) Whisky lub whiskey to napój 
spirytusowy:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za whisky lub whiskey uznaje się napój 
spirytusowy:

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 1)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Należy zatem w tej 
sytuacji odrzucić ogólne zezwolenie na dodawanie alkoholu etylowego lub nowo 
wprowadzony proces doprawiania. Obowiązujący zakaz dodawania destylatów pochodzenia 
rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać utrzymany dla zagwarantowania 
produktów najwyższej jakości.

Poprawka 12
Artykuł 1 akapit drugi a punkt 2 litery c) - d)

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

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

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

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 2)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Należy zatem w tej 
sytuacji odrzucić ogólne zezwolenie na dodawanie alkoholu etylowego lub nowo 
wprowadzony proces doprawiania. Obowiązujący zakaz dodawania destylatów pochodzenia 
rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać utrzymany dla zagwarantowania 
produktów najwyższej jakości.

Poprawka 13
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 3
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Dla celów niniejszego rozporządzenia za 
okowitę zbożową uznaje się następujący 
napój spirytusowy:

a) Okowita zbożowa to napój spirytusowy 
wytwarzany w drodze destylacji 
przefermentowanego zacieru zbożowego i 
posiadający właściwości organoleptyczne 
użytych surowców.

a) Okowita zbożowa to napój spirytusowy 
wytwarzany w drodze destylacji 
przefermentowanego zacieru z całych 
ziaren zbóż i posiadający właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie zbożowej wynosi 35% obj..

b) Z wyjątkiem okowity zbożowej Korn
minimalna objętościowa moc alkoholu w 
okowicie zbożowej wynosi 35% obj.

c) Okowita zbożowa nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowita zbożowa nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego lub innego destylatu
pochodzenia rolniczego.

d) Do przyrządzania okowity zbożowej 
można używać wyłącznie naturalnych 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) 
oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG.
e) Okowita zbożowa, aby mogła być 
oznaczona wyrazami „brandy zbożowa” 
musi być uzyskiwana poprzez destylację 
do poniżej 95% obj., ze 
przefermentowanego zacieru zbożowego 
oraz musi posiadać właściwości 
organoleptyczne użytych surowców.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 3)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Ograniczenie sposobu 
wytwarzania do destylacji przefermentowanego zacieru z całych ziaren zbóż ma zapobiec 
stosowaniu pozostałości zbożowych lub skrobiowych. Zwiększenie zawartości alkoholu do 
35% byłoby sprzeczne z oczekiwaniami klientów. Nastąpiłaby całkowita zmiana smaku.
Obowiązujący zakaz dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory 
i powinien zostać utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 14
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 4

a) Okowita z wina gronowego to napój 
spirytusowy:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z wina gronowego uznaje się 
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napój spirytusowy:
1) wytwarzany w drodze destylacji wina 
lub wina wzmocnionego do destylacji, do 
poniżej 86% obj. lub poprzez redestylację 
destylatu winnego do poniżej 86% obj.,

1) wytwarzany wyłącznie w drodze 
destylacji wina lub wina wzmocnionego do 
destylacji, do poniżej 86% obj. lub poprzez 
redestylację destylatu winnego do poniżej 
86% obj.,

2) zawierający substancje lotne w ilości 
równej lub przekraczającej 125 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

2) zawierający substancje lotne w ilości 
równej lub przekraczającej 125 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

3) o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego wynoszącej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.

3) o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego wynoszącej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wina gronowego wynosi 
37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wina gronowego wynosi 
37,5%.

c) Okowita z wina gronowego nie zawiera 
dodatku alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowita z wina gronowego nie zawiera 
alkoholu etylowego lub innego destylatu
pochodzenia rolniczego.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 4)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 15
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 5 litera a) wprowadzenie

a) Brandy lub Weinbrand to napój 
spirytusowy:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za Brandy lub Weinbrand uznaje się napój 
spirytusowy:
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(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 5)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. W tradycyjnym 
procesie wytwarzania produkty te poddawane są procesowi aromatyzacji. Przy czym rodzaj 
środków aromatyzujących i ich wytwarzanie są ściśle określone.

Obowiązujący zakaz dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory 
i powinien zostać utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 16
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 5 litery c) - d)

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

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

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

d) Do doprawiania zapachu i smaku 
można stosować jedynie: wyciągi 
wytworzone w drodze

- składowania destylatu winnego na 
drewnie dębowym lub wiórach
- składowania destylatu winnego na 
suszonych śliwkach, zielonych 
(niedojrzałych) orzechach włoskich, także 
suszonych, lub suszonych łupinach 
migdałów (także prażonych).

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 5)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. W tradycyjnym 
procesie wytwarzania produkty te poddawane są procesowi aromatyzacji. Przy czym rodzaj 
środków aromatyzujących i ich wytwarzanie są ściśle określone.

Obowiązujący zakaz dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory 
i powinien zostać utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 17
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 6 litera a) wprowadzenie
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a) Okowita z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron to napój spirytusowy 
spełniający następujące warunki:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron uznaje się napój 
spirytusowy:

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 6)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 18
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 6 litery c) - d)

c) Okowita z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron nie zawierają dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowita z wytłoków z winogron lub 
wytłoki z winogron nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego lub innego destylatu
pochodzenia rolniczego.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 6)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 6 litera a)

Poprawka 19
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 7

a) Okowita z wytłoków z owoców to napój 
spirytusowy spełniający następujące 
warunki:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z wytłoków z owoców uznaje 
się napój spirytusowy:

1) wytwarzany wyłącznie w drodze 
fermentacji i destylacji wytłoków z 
owoców, z wyjątkiem wytłoków z 
winogron, do poniżej 86% obj.;

1) wytwarzany wyłącznie w drodze 
fermentacji i destylacji wytłoków z 
owoców, z wyjątkiem wytłoków z 
winogron, do poniżej 86% obj.;

2) o minimalnej zawartości substancji 2) o minimalnej zawartości substancji 
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lotnych równej 200 g w hektolitrze 
alkoholu 100% obj.;

lotnych równej 200 g w hektolitrze 
alkoholu 100% obj.;

3) o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego w ilości 1 500 g w hektolitrze 
alkoholu 100% obj.;

3) o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego w ilości 1 500 g w hektolitrze 
alkoholu 100% obj.;

4) o maksymalnej zawartości kwasu 
cyjanowodorowego w ilości 10 g w 
hektolitrze alkoholu 100% obj. w 
przypadku okowity z wytłoków z owoców 
pestkowych;

4) o maksymalnej zawartości kwasu 
cyjanowodorowego w ilości 1 g w 
hektolitrze alkoholu 100% obj. w 
przypadku okowity z wytłoków z owoców 
pestkowych;

5) dozwolona jest redestylacja do tej samej 
zawartości alkoholu.

5) dozwolona jest redestylacja do tej samej 
zawartości alkoholu.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wytłoków z owoców wynosi 
37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wytłoków z owoców wynosi 
37,5%.

c) Okowita z wytłoków z owoców nie 
zawiera alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowita z wytłoków z owoców nie 
zawiera dodatku alkoholu etylowego lub 
innego destylatu pochodzenia rolniczego.

d) Do przyrządzania okowity z wytłoków z 
owoców można używać wyłącznie 
naturalnych środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG.
e) Nazwa, pod jaką sprzedawana jest 
okowita z wytłoków z owoców powinna 
być taka sama jak nazwa owocu, 
uzupełniona określeniem „okowita z 
wytłoków”. W przypadku użycia wytłoków 
z kilku różnych gatunków owoców, nazwa 
handlowa brzmi „okowita z wytłoków z 
owoców”.

e) Nazwa, pod jaką sprzedawana jest 
okowita z wytłoków z owoców powinna 
być taka sama jak nazwa owocu, 
uzupełniona określeniem „okowita z 
wytłoków”. W przypadku użycia wytłoków 
z kilku różnych gatunków owoców, nazwa 
handlowa brzmi „okowita z wytłoków z 
owoców”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 7)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 20
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 8
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a) Okowita z rodzynków lub raisin brandy
to napój spirytusowy wytwarzany w drodze 
destylacji produktu uzyskanego poprzez 
fermentację alkoholową ekstraktu 
suszonych winogron odmian „Czarna 
Koryntka” lub „Malaga Muskat”, 
destylowanego do poniżej 94,5% obj. w 
celu zachowania przez destylat zapachu i 
smaku użytego surowca.

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z rodzynków lub raisin brandy
uznaje się napój spirytusowy wytwarzany 
w drodze destylacji produktu uzyskanego 
poprzez fermentację alkoholową ekstraktu 
suszonych winogron odmian „Czarna 
Koryntka” lub „Muskat Aleksandryjski”, 
destylowanego do poniżej 94,5% obj. w 
celu zachowania przez destylat zapachu i 
smaku użytego surowca.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z rodzynków lub w raisin
brandy wynosi 37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z rodzynków lub w raisin
brandy wynosi 37,5%.

c) Okowita z rodzynków lub raisin brandy
nie zawiera dodatku alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego.

c) Okowita z rodzynków lub raisin brandy
nie zawiera dodatku alkoholu etylowego 
lub innego destylatu pochodzenia 
rolniczego.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 8)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 21
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 9 litera a)

a) Okowity z owoców to napoje 
spirytusowe:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z owoców uznaje się napoje 
spirytusowe:

1) wytwarzane w drodze fermentacji 
alkoholowej i destylacji mięsistych 
owoców lub moszczu takich owoców, 
nawet z pestkami,

1. wytwarzane wyłącznie w drodze 
fermentacji alkoholowej i destylacji 
mięsistych owoców lub moszczu takich 
owoców, nawet z pestkami,

2) destylowane do poniżej 86% obj., w 
celu nadania destylatowi zapachu i smaku 

2) destylowane do poniżej 86% obj., w 
celu nadania destylatowi zapachu i smaku 
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destylowanych owoców, destylowanych owoców,
3) o zawartości substancji lotnych równej 
lub przekraczającej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

3) o zawartości substancji lotnych równej 
lub przekraczającej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

4) w przypadku okowit z owoców 
pestkowych, o zawartości kwasu 
cyjanowodorowego nieprzekraczającej 
10 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj.,

4) w przypadku okowit z owoców 
pestkowych, o zawartości kwasu 
cyjanowodorowego nieprzekraczającej 
7 gramów w hektolitrze alkoholu
100% obj.,

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 9)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Należy wyraźnie 
wykluczyć proces aromatyzowania lub słodzenia zacieru owocowego. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości. Wprowadzenie morel i 
brzoskwiń wynika z praktycznych doświadczeń.

Poprawka 22
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 9 litera b)

b) Okowity z owoców zawierają alkohol 
metylowy w ilości co najwyżej 
1 000 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj.

b) Okowity z owoców zawierają alkohol 
metylowy w ilości co najwyżej 
1 000 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj.

Jednak maksymalna zawartość alkoholu 
metylowego może wynosić:

Jednak maksymalna zawartość alkoholu 
metylowego dla następujących okowit z 
owoców może wynosić:

i) 1 200 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj. otrzymanego z następujących 
owoców:

i) 1 200 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj. otrzymanego z następujących 
owoców:

- śliwa domowa (Prunus domestica L.), - śliwa domowa (Prunus domestica L.),
- śliwa mirabela (Prunus domestica L. var 
syriaca),

- śliwa mirabela (Prunus domestica L. var 
syriaca),

- śliwka quetsch (Prunus domestica L.), - śliwka quetsch (Prunus domestica L.),
- jabłko (Malus domestica Borkh.), - jabłko (Malus domestica Borkh.),

- gruszka (Pyrus communis L.), z 
wyjątkiem gruszek odmiany „Williams” 
(Pyrus communis Williams),

- gruszka (Pyrus communis L.), z 
wyjątkiem gruszek odmiany „Williams” 
(Pyrus communis Williams),

- maliny (Rubus idaeus L.), - maliny (Rubus idaeus L.),
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- jeżyny (Rubus fruticosus L.); - jeżyny (Rubus fruticosus L.);
- brzoskwinia (Prunus persica L)
- morela (Prunus armeniacaL)

ii) 1 350 gramów w hektolitrzealkoholu 
100% obj. otrzymanego z następujących 
owoców:

ii) 1 350 gramów w hektolitrze alkoholu 
100% obj. otrzymanego z następujących 
owoców lub owoców jagodowych:

- gruszki odmiany „Williams” (Pyrus 
communis Williams),

- gruszki odmiany „Williams” (Pyrus 
communis Williams),

- czerwone i czarne porzeczki (Ribes
spec.),

- czerwone i czarne porzeczki (Ribes
spec.),

- jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), - jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
- bez czarny (Sambucus nigra). - bez czarny (Sambucus nigra).

- pigwa pospolita (Cydonia oblonga)

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 10)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 9 litera a).

Poprawka 23
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 9 litera d)

d) Okowity z owoców nie zawierają 
dodatku alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowity z owoców nie zawierają 
dodatku alkoholu etylowego lub innego 
destylatu pochodzenia rolniczego.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 9)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 9 litera a).

Poprawka 24
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 9 litera e)

e) Do przyrządzania okowit z owoców 
można używać wyłącznie naturalnych 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) 
oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 

skreślona
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88/388/EWG.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 9)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 9 litera a).

Poprawka 25
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 10

a) Okowita z wina z jabłek lub okowita z 
wina z gruszek to napoje spirytusowe:

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za okowitę z wina z jabłek lub okowitę z 
wina z gruszek uznaje się napoje 
spirytusowe:

1. wytwarzane wyłącznie w drodze 
destylacji wina z jabłek lub wina z gruszek 
do 86% obj., w celu nadania destylatowi 
zapachu i smaku destylowanych owoców,

1. wytwarzane wyłącznie w drodze 
destylacji wina z jabłek lub wina z gruszek 
do 86% obj., w celu nadania destylatowi 
zapachu i smaku destylowanych owoców,

2. o zawartości substancji lotnych równej 
lub przekraczającej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

2. o zawartości substancji lotnych równej 
lub przekraczającej 200 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.,

3. o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego w ilości 1 000 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.

3. o maksymalnej zawartości alkoholu 
metylowego w ilości 1 000 gramów w 
hektolitrze alkoholu 100% obj.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wina z jabłek lub okowicie z 
wina z gruszek wynosi 37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w okowicie z wina z jabłek lub okowicie z 
wina z gruszek wynosi 37,5%.

c) Okowita z wina z jabłek lub okowita z 
wina z gruszek nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego.

c) Okowita z wina z jabłek lub okowita z 
wina z gruszek nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego lub innego destylatu
pochodzenia rolniczego.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 10)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
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dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 26
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 11

a) Hefebrand to napój spirytusowy 
wytwarzany z drożdżowego osadu 
winiarskiego lub ze sfermentowanych 
owoców.

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za Hefebrand uznaje się napój spirytusowy
wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji 
z drożdżowego osadu winiarskiego lub ze 
sfermentowanych owoców.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Hefebrand wynosi 38%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Hefebrand wynosi 38%.

c) Hefebrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego.

c) Hefebrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego lub innego destylatu
pochodzenia rolniczego.

d) Do przyrządzania Hefebrand można 
używać wyłącznie naturalnych środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.
e) Nazwę, pod jaką sprzedawany jest 
Hefebrand, można uzupełnić nazwą 
użytego podstawowego surowca.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 11)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 27
Artykuł 1 akapit drugi a (nowy) punkt 12

a) Bierbrand lub eau de vie de bière to
napój spirytusowy otrzymywany wyłącznie 
w drodze bezpośredniej destylacji 
świeżego piwa o stężeniu alkoholu 
wynoszącym mniej niż 86% 
objętościowych, takiego że otrzymany 
destylat posiada właściwości 
organoleptyczne pochodzące z piwa.

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za Bierbrand lub eau de vie de bière
uznaje się napój spirytusowy otrzymywany 
wyłącznie w drodze bezpośredniej 
destylacji świeżego piwa o stężeniu 
alkoholu wynoszącym mniej niż 86% 
objętościowych, takiego że otrzymany 
destylat posiada właściwości 
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organoleptyczne pochodzące z piwa.
b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Bierbrand lub eau de vie de bière
wynosi 38%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Bierbrand lub eau de vie de bière
wynosi 38%.

c) Bierbrand nie zawiera dodatku alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego.

c) Bierbrand lub eau de vie de bière nie 
zawiera dodatku alkoholu etylowego lub 
innego destylatu pochodzenia rolniczego.

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria A punkt 12)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 28
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 12 a (nowy)

45. Topinambur 12a. Topinambur

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

a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
za Topinambur uznaje się napój 
spirytusowy wytwarzany wyłącznie w 
drodze fermentacji bulw topinambura 
(Helianthus tuberosus L.).

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Topinamburze wynosi 38%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Topinamburze wynosi 38%.

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

c) Topinamburu nie zawiera dodatku 
alkoholu etylowego lub innego destylatu 
pochodzenia rolniczego.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 45)

Uzasadnienie

Topinambur został nieprawidłowo sklasyfikowany. Należy do grupy napojów spirytusowych 
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wymienionych w art. 1 akapit drugi a pkt 1-12a.

Poprawka 29
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy)

1. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w art. 1 akapit drugi b 
pkt 13-45b (nowy) napoje spirytusowe 
mogą:
a) być otrzymywane z produktów rolnych 
wymienionych w załączniku I do 
Traktatu;
b) zawierać dodatek alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego lub destylatu 
(pochodzenia rolniczego);
c) zawierać naturalne lub identyczne z 
naturalnymi środki i preparaty 
aromatyzujące określone w art. 1 ust. 2 
lit. b) pkt i) oraz ii) i w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG;
d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych, 
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 30
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 13 „NAPOJE SPIRYTUSOWE” litera a) punkt 2

2. Obejmują napoje spirytusowe 
otrzymywane z następujących owoców:

2. Obejmują napoje spirytusowe 
otrzymywane z następujących owoców:

– jeżyna (Rubus fruticosus L.), – jeżyna (Rubus fruticosus L.),
– truskawka (Fragaria L.), – truskawka (Fragaria L.),
– borówka czarna (Vaccinium 
myrtillus L.),

– borówka czarna (Vaccinium 
myrtillus L.),
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– malina (Rubus idaeus L.), – malina (Rubus idaeus L.),
– czerwona porzeczka (Ribes vulgare 
Lam.),

– czerwona porzeczka (Ribes vulgare 
Lam.),

– tarnina (Prunus spinosa L.), – tarnina (Prunus spinosa L.),
– jarząb domowy (Sorbus domestica 
L.),

– jarząb domowy (Sorbus domestica 
L.),

– jarząb domowy - odmiana service -
berry (Sorbus domestica L.),

– jarząb domowy - odmiana service -
berry (Sorbus domestica L.),

– ostrokrzew (Ilex cassine L.), – ostrokrzew (Ilex cassine L.),
– gaulteria rozesłana (Sorbus 
turminalis L.),

– gaulteria rozesłana (Sorbus 
turminalis L.),
– jarząb brekinia (Sorbus torminalis 
L.)
– jarząb domowy (Sorbus domestica 
L.)

– bez czarny (Sambucus nigra L.), – bez czarny (Sambucus nigra L.),
– dzika róża (Rosa canina L.), – dzika róża (Rosa canina L.),
– porzeczka czarna (ribes nigrum L.). – porzeczka czarna (ribes nigrum L.).
– banan (Musa paradisiaca), – banan (Musa paradisiaca),
– owoce męczennicy (Passiflora 
edulis),

– owoce męczennicy (Passiflora 
edulis),

– śliwiec słodki (Spondias dulcis), – śliwiec słodki (Spondias dulcis),

– ubos (Spondias mombin). – ubos (Spondias mombin).

– morela (Prunus armeniacaL)
– brzoskwinia (Prunus persica L)

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 13)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości. Wprowadzenie morel i 
brzoskwiń wynika z dotychczasowej tradycji.

Poprawka 31
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 13 litera c)

c) Smak napojów spirytusowych (z nazwą c) Napój spirytusowy wytwarzany w 
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owocu) wytwarzanych w drodze maceracji 
i destylacji można wzbogacić środkami 
i/lub preparatami aromatyzującymi 
innymi niż te pochodzące z użytych 
owoców. Do przyrządzania napojów 
spirytusowych (z nazwą owocu) 
wytwarzanych w drodze maceracji i 
destylacji można używać wyłącznie 
naturalnych środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG. Niemniej jednak 
napój musi posiadać charakterystyczny 
smak i barwę owoców użytych do jego 
przyrządzenia.

drodze maceracji i destylacji (z nazwą 
użytego owocu) nie może być 
aromatyzowany.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 13)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 13 litera a) pkt 2.

Poprawka 32
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 14

a) Geist (z nazwą owocu) to napój 
spirytusowy otrzymywany w drodze 
destylacji poprzedzonej maceracją 
niesfermentowanych owoców jagodowych 
takich, jak maliny, jeżyny, czarne borówki
i innych, w alkoholu etylowym 
pochodzenia rolniczego.

a) Geist (z nazwą owocu) to napój 
spirytusowy otrzymywany w drodze 
destylacji do poniżej 86% obj.
poprzedzonej maceracją 
niesfermentowanych owoców jagodowych, 
owoców i/lub warzyw, orzechów lub 
innych składników roślinnych, takich jak 
zioła lub płatki róż, w alkoholu etylowym 
pochodzenia rolniczego.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Geist (z nazwą owocu) wynosi 37,5%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w Geist (z nazwą owocu) wynosi 37,5%.

c) Smak Geist (z nazwą owocu) można 
wzbogacić środkami i/lub preparatami 
aromatyzującymi innymi niż te 
pochodzące z użytych owoców. Do 
przyrządzania Geist (z nazwą owocu) 
można używać wyłącznie naturalnych 
środków i preparatów aromatyzujących 
określonych w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) 
oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy 
88/388/EWG. Niemniej jednak napój musi 

c) Geist (z nazwą użytego owocu) nie może 
być aromatyzowany.
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posiadać charakterystyczny smak i barwę 
owoców użytych do jego przyrządzenia.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 14)

Uzasadnienie
Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.
Owoce używane do wytwarzania napojów spirytusowych stosowane są tradycyjnie również do 
produkcji Geistu.

Poprawka 33
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 16 litera c)

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

c) Okowita z goryczki nie może być 
aromatyzowana.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B  punkt 16)

Uzasadnienie

Ochrona tradycyjnych procesów gwarantuje dobrą jakość produktów. Obowiązujący zakaz 
dodawania destylatów pochodzenia rolniczego sprawdzał się do tej pory i powinien zostać 
utrzymany dla zagwarantowania produktów najwyższej jakości.

Poprawka 34
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 17

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

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

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w napojach spirytusowych jałowcowych 
wynosi 15%.

b) Minimalna objętościowa moc alkoholu 
w napojach spirytusowych jałowcowych 
wynosi 30%.

c) Smak tych napojów spirytusowych c) Smak tych napojów spirytusowych 
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można wzbogacić środkami 
aromatyzującymi określonymi w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz ii) dyrektywy 
88/388/EWG oraz preparatami 
aromatyzującymi określonymi w art. 1 
ust. 2 lit. c) tej dyrektywy oraz/lub 
roślinami aromatyzującymi lub częściami 
takich roślin, lecz organoleptyczne cechy 
charakterystyczne jałowca muszą być 
dostrzegalne, nawet, gdy zdarza się, że są 
osłabione.

można wzbogacić środkami 
aromatyzującymi określonymi w art. 1 
ust. 2 lit. b) pkt i) oraz ii) dyrektywy 
88/388/EWG oraz preparatami 
aromatyzującymi określonymi w art. 1 
ust. 2 lit. c) tej dyrektywy oraz/lub 
roślinami aromatyzującymi lub częściami 
takich roślin, lecz organoleptyczne cechy 
charakterystyczne jałowca muszą być 
dostrzegalne, nawet, gdy zdarza się, że są 
osłabione.

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

d) Napoje spirytusowe jałowcowe można 
wprowadzać do obrotu pod nazwą 
„Wacholder”, „ginebra” „Genevere“ lub 
„genebra”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 17)

Uzasadnienie

Określenie „Genevere“ było stosowane do tej pory jako nazwa handlowa i powinno otrzymać 
taki status również w nowych przepisach.

Poprawka 35
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 22 litera c)

c) Można używać dodatkowo innych 
środków aromatyzujących, jednak smak 
tych napojów jest przypisywany głównie 
destylatom nasion kminku i/lub kopru 
(Anethum graveolens L.), przy czym użycie 
olejków eterycznych jest zakazane.

Można używać dodatkowo innych środków 
aromatyzujących, jednak smak tych 
napojów jest przypisywany głównie 
destylatom nasion kminku (Carum carvi 
L.) i/lub kopru (Anethum graveolens L.), 
przy czym użycie olejków eterycznych jest 
zakazane.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 22)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 36
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 23 litera a) wprowadzenie

a) Napoje spirytusowe anyżowe to napoje a) Dla celów niniejszego rozporządzenia 
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spirytusowe wytwarzane poprzez 
aromatyzowanie alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, naturalnymi 
ekstraktami anyżu gwiazdkowatego 
(Illicium verum), anyżu zielonego 
(Pimpinella anisum), kopru włoskiego 
(Foeniculum vulgare), innych roślin 
zawierających ten sam składnik 
aromatyzujący lub innych roślin, które 
zawierają takie same główne składniki 
zapachowe, przy użyciu następujących 
procesów lub ich kombinacji:

za napój spirytusowy anyżowy uznaje się 
napoje spirytusowe wytwarzane poprzez 
aromatyzowanie alkoholu etylowego 
pochodzenia rolniczego, naturalnymi 
ekstraktami anyżu gwiazdkowatego 
(Illicium verum), anyżu zielonego 
(Pimpinella anisum), kopru włoskiego 
(Foeniculum vulgare), innych roślin 
zawierających ten sam składnik 
aromatyzujący lub innych roślin, które 
zawierają takie same główne składniki 
zapachowe, przy użyciu następujących 
procesów lub ich kombinacji:

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 23)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 37
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 23 litera c)

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

skreślona

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 23)

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do pkt. 23 litera a)

Poprawka 38
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 24 litera c)

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

skreślona



PR\634038PL.doc 29/55 PE 374.473v02-00

PL

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 24)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 39
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 27 litera c)

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

skreślona

(patrz Poprawka 8 Załącznik II Kategoria B punkt 27)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 40
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 29 „WÓDKA” litera d) i d a) (nowa)

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

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

d a) Jeżeli w skład napoju spirytusowego 
wódka wchodzi alkohol etylowy 
wytworzony z co najmniej dwóch 
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produktów pochodzenia rolniczego, 
określa się taką wódkę nazwą „Wodka 
blended” bez uszczerbku dla przepisów 
art. 1 akapit drugi a pkt 5.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 29)

Uzasadnienie

Wódkę ze zboża, ziemniaków i melasy z buraków cukrowych można określić jako produkt 
wytwarzany w sposób tradycyjny. Produkt ten powinien zatem nosić nazwę wódka bez 
dodatkowych określeń. Ponieważ alkohol etylowy zawarty w wódce może być wytwarzany 
również z innych produktów rolnych, podanie nazwy produktu rolnego jest konieczne dla 
ułatwienia odróżnienia. W skład wielu specjalnych rodzajów wódki wchodzi alkohol etylowy z 
różnych produktów rolnych. Ze względu na odróżnienie wódki wytwarzanej tzw. metodą 
tradycyjną należy zamieścić informację o mieszance.

Poprawka 41
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 31 „LIKIER” litera c) ustęp 1 tabela nowe pozycje

– ananas,
– jeżyna,
– banan;

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 31)

Uzasadnienie

Poprawka 42
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 31 litera d)

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

d) Do prezentacji likierów wytwarzanych 
we Wspólnocie w przypadku zastosowania 
alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego należy używać następujących 
nazw złożonych, w celu odzwierciedlenia 
tradycyjnych metod wytwarzania:
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(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 31)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 43
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 32 litery c) i c a) (nowa)

c) Do wyrobów tych mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do wyrobów tych mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 32)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 44
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 33 litery c) i c a) (nowa)

c) Do kremu z cassis mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do kremu z cassis mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 33)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.
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Poprawka 45
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 34 litery c) i c a) (nowa)

c) Do Guignolet mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do Guignolet mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 34)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 46
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 35 litery c) i c a) (nowa)

c) Do punch au rhum mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do punch au rhum mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 35)

Uzasadnienie

Dodawanie likieru jest dotychczas stosowaną praktyką.

Poprawka 47
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 36 litery c) - c a) (nowa)

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

skreślona

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
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określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 36)

Uzasadnienie

Dodawanie likieru jest dotychczas stosowaną praktyką.

Poprawka 48
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 37 litery c) i c a) (nowa)

c) Do Sambuca mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do Sambuca mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 37)

Uzasadnienie

Dodawanie likieru jest dotychczas stosowaną praktyką.

Poprawka 49
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 38 litera c) i c a) (nowa)

c) Do likieru Mistrà mają zastosowanie 
przepisy dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

skreślona

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

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 38)

Uzasadnienie

Ogólna zasada zakazu lub ograniczenia stosowania środków aromatyzujących powinna 
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odnosić się także do likieru Mistrà.

Poprawka 50
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 39 litery c) i c a) (nowa)

c) Do Maraschino lub Marrasquino mają 
zastosowanie przepisy dotyczące środków i 
preparatów aromatyzujących ustanowione 
w pkt 31 w odniesieniu do likierów.

c) Do Maraschino lub Marrasquino mają 
zastosowanie przepisy dotyczące środków i 
preparatów aromatyzujących ustanowione 
w art. 1 akapit drugi b pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 39)

Uzasadnienie

Dodawanie likieru jest dotychczas stosowaną praktyką.

Poprawka 51
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 40 litery c) i c a) (nowa)

c) Do Nocino mają zastosowanie przepisy 
dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w pkt 31 w 
odniesieniu do likierów.

c) Do Nocino mają zastosowanie przepisy 
dotyczące środków i preparatów 
aromatyzujących ustanowione w art. 1 
akapit drugi b pkt 31 w odniesieniu do 
likierów.

c a) Do nazwy handlowej można dodać 
określenie „likier”.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 40)

Uzasadnienie

Dodawanie likieru jest dotychczas stosowaną praktyką.

Poprawka 52
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 41 litera c)

c) Do przyrządzania likieru jajecznego lub 
advocaata / avocata / Adwokata można 
używać wyłącznie środków i preparatów 
aromatyzujących określonych w art. 1 

c) Do przyrządzania likieru jajecznego lub 
advocaata / avocata / Adwokata nie 
można używać suszonych produktów 
jajecznych.
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ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 lit. c) 
dyrektywy 88/388/EWG.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 41)

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niepewności prawnej trzeba precyzyjnie określić, co należy rozumieć pod 
pojęciem żółtka jaj wysokiej jakości. Aby zapewnić spójne stanowienie prawa, należy oprzeć 
się na istniejących przepisach unijnych.

Konieczne jest wprowadzenie zakazu stosowania suszonych produktów jajecznych dla 
produktów wysokiej jakości oraz przy tradycyjnym sposobie wytwarzania.

Poprawka 53
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 42 litera c)

c) Do przyrządzania likieru z dodatkiem 
jajka można używać wyłącznie środków i 
preparatów aromatyzujących określonych 
w art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 
ust. 2 lit. c) dyrektywy 88/388/EWG.

skreślona

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 42)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 54
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 43 litera d)

d) Zawartość wina lub produktów winnych 
nie może przekraczać 50%.

d) Zawartość wina lub produktów winnych 
nie może przekraczać 50% wyrobu 
końcowego.

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 43)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.
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Poprawka 55
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 44 litera c)

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

skreślona

(patrz poprawka 8 załącznik II kategoria B punkt 44)

Uzasadnienie

Definicje poszczególnych napojów spirytusowych muszą być określane w dalszym ciągu w 
ramach procedury współdecyzji, dlatego należą one do tekstu rozporządzenia.

Poprawka 56
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 45 a (nowy)

a) Rum-Verschnitt to napój spirytusowy
1. wytwarzany w Niemczech,
2. uzyskiwany przez zmieszanie rumu z 
alkoholem,
b) Rum-Verschnitt można otrzymywać z 
produktów rolnych wymienionych w 
załączniku I do Traktatu WE i/lub 
środków spożywczych przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi;
c) Co najmniej 5% zawartości alkoholu w 
wyrobie gotowym musi pochodzić z rumu.
d) Rum-Verschnitt może zawierać środki 
i preparaty aromatyzujące określone w 
dyrektywie 88/388/EWG.
e) W zakresie dotyczącym etykietowania i 
prezentacji wyrobu Rum-Verschnitt, w 
przypadku jego opisu, prezentacji lub 
etykietowania, wyraz Verschnitt musi być 
napisany czcionką tego samego rodzaju, 
rozmiaru i koloru, oraz w tym samym 
wierszu co wyraz Rum, a w przypadku 
butelek musi być zamieszczony na 
etykiecie frontowej.
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f) W przypadku sprzedaży danego wyrobu 
poza rynkiem niemieckim, na etykiecie 
musi zostać podany jego skład alkoholu.

(patrz poprawka 8)

Uzasadnienie

Rum-Verschnitt musi w dalszym ciągu pozostać samodzielną nazwą handlową. Obowiązujące 
rozporządzenie uznaje Rum-Verschnitt jako nazwę handlową. Nieuznawanie tej nazwy 
handlowej byłoby nieuzasadnionym naruszeniem rozporządzenia (WE) nr 1576/89.

Poprawka 57
Artykuł 1 akapit drugi b (nowy) punkt 45 b (nowy)

a) Slivovice to napój spirytusowy
1. wytwarzany w Republice Czeskiej,
2. otrzymywany przez dodanie do destylatu 
śliwek alkoholu etylowego pochodzenia 
rolniczego w maksymalnej proporcji 30% 
obj., przy czym proces ten jest 
przeprowadzany przed destylacją 
końcową.
b) Wyrób ten określa się jako napój 
spirytusowy, przy czym można również 
stosować nazwę Slivovice, zamieszczoną w 
tym samym polu widzenia na etykiecie 
frontowej.
c) Slivovice może zawierać środki i 
preparaty aromatyzujące określone w 
dyrektywie 88/388/EWG.
d) W przypadku wprowadzania omawianej 
czeskiej Slivovicy do obrotu we 
Wspólnocie, na etykiecie musi zostać 
podany skład alkoholu.

(patrz poprawka 8)

Uzasadnienie

Slivovice musi w dalszym ciągu pozostać samodzielną nazwą handlową. Obowiązujące 
rozporządzenie uznaje Rum-Verschnitt jako nazwę handlową. Nieuznawanie tej nazwy 
handlowej byłoby nieuzasadnionym naruszeniem rozporządzenia (WE) nr 1576/89.
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Poprawka 58
Artykuł 2 akapit pierwszy

Do przyrządzania napojów spirytusowych 
oraz ich wszystkich składników należy 
stosować wyłącznie alkohol etylowy 
pochodzenia rolniczego.

Do przyrządzania napojów spirytusowych 
oraz ich wszystkich składników należy 
stosować wyłącznie alkohol etylowy 
pochodzenia rolniczego otrzymywany 
zgodnie z załącznikiem I do Traktatu WE.

Uzasadnienie

Samo ograniczenie do stosowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest 
niewystarczające. Konieczne jest dokładniejsze ograniczenie, aby uniknąć np. stosowania 
alkoholu pochodzenia piwnego.

Poprawka 59
Artykuł 2 akapit drugi

Do rozcieńczania lub rozpuszczania 
środków barwiących, aromatyzujących lub 
innych dodatków, których stosowanie jest 
dopuszczalne do przyrządzania napojów 
spirytusowych, należy stosować alkohol 
etylowy pochodzenia rolniczego.

Do rozcieńczania lub rozpuszczania 
środków barwiących, aromatyzujących lub 
innych dodatków, których stosowanie jest 
dopuszczalne do przyrządzania napojów 
spirytusowych, należy stosować alkohol 
etylowy otrzymywany z surowców rolnych 
zgodnie z załącznikiem I do Traktatu WE.

Uzasadnienie

Samo ograniczenie do stosowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest 
niewystarczające. Konieczne jest dokładniejsze ograniczenie, aby uniknąć np. stosowania 
alkoholu pochodzenia piwnego.

Poprawka 60
Artykuł 2 akapit trzeci

Z zastrzeżeniem ograniczeń ustanowionych 
w odniesieniu do wyrobów specyficznych 
w załączniku II do niniejszego 
rozporządzenia, alkohol etylowy musi 
zostać otrzymany z produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu.

Z zastrzeżeniem ograniczeń ustanowionych 
w odniesieniu do wyrobów specyficznych 
w art. 1 akapit drugi a i drugi b 
niniejszego rozporządzenia, alkohol 
etylowy pochodzenia rolniczego musi 
spełniać kryteria zawarte w załączniku I 
do Traktatu WE.
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Uzasadnienie

Samo ograniczenie do stosowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest 
niewystarczające. Wprowadzenie zakazu jest konieczne, aby z góry uniknąć tego rodzaju 
praktyk.

Poprawka 61
Artykuł 2 akapit trzeci a (nowy)

Napoje alkoholowe nie mogą zawierać 
alkoholu etylowego pochodzenia 
syntetycznego.

Uzasadnienie

Samo ograniczenie do stosowania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego jest 
niewystarczające. Wprowadzenie zakazu jest konieczne, aby z góry uniknąć tego rodzaju 
praktyk.

Poprawka 62
Artykuł 3

Napoje spirytusowe można sklasyfikować 
w następujący sposób:

skreślony

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

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 63
Artykuł 4
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1. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii A, „wódki”:

skreślony

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

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

c) nie mogą zawierać środków 
aromatyzujących innych niż środki i 
preparaty aromatyzujące określone w 
art. 1 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz w art. 1 ust. 2 
lit. c) dyrektywy 88/388/EWG;
d) można słodzić wyłącznie w celu 
dopełnienia ostatecznego smaku wyrobu, 
zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia, oraz z 
uwzględnieniem przepisów ustawowych 
poszczególnych Państw Członkowskich.
2. Nie naruszając szczególnych przepisów 
ustanowionych dla każdego z wyrobów 
wymienionych w załączniku II w ramach 
kategorii B, „specyficzne napoje 
spirytusowe” mogą:

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

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

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

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

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

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

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

c) zawierać środki i preparaty 
aromatyzujące określone w dyrektywie 
88/388/EWG;
d) być słodzone w celu nadania danemu 
wyrobowi jego cech charakterystycznych, 
oraz zgodnie z definicjami technicznymi i 
wymogami zawartymi w załączniku I do 
niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ze względu na nową klasyfikację, w której załącznik II został przeniesiony do art. 1, 
konieczne jest także włączenie art. 4 do art. 1. Dzięki temu zachowana zostanie przejrzystość 
tekstu prawnego.

Poprawka 64
Artykuł 5

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

W celu realizacji określonej polityki 
jakości, państwa członkowskie mogą 
ustanawiać przepisy surowsze lub przepisy 
będące uzupełnieniem tych ustanowionych 
w art. 1 akapit drugi a i drugi b, w 
odniesieniu do wytwarzania, opisu, 
etykietowania, pakowania i prezentacji 
napojów spirytusowych wytwarzanych na 
ich terytoriach, w zakresie zapewniającym 
zgodność z prawem wspólnotowym.
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Uzasadnienie

W interesie rynku wewnętrznego należy ograniczyć ogólną możliwość ustanawiania przez 
państwa członkowskie przepisów prawnych dotyczących napojów spirytusowych. Możliwość 
ta może odnosić się jedynie do kwestii jakości.

Poprawka 65
Artykuł 7 ustęp 1

1. Napoje spirytusowe odpowiadające 
specyfikacjom produktów zdefiniowanych 
w kategoriach A i B załącznika II
powinny być opatrzone nazwą handlową w 
nich określoną.

a) Napoje spirytusowe odpowiadające 
postanowieniom zawartym w art. 1 akapit 
drugi a i drugi b powinny być opatrzone 
nazwą handlową w nich określoną.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 66
Artykuł 7 ustęp 2

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

b) Napoje spirytusowe, które nie 
odpowiadają specyfikacjom produktów 
zdefiniowanych w art. 1 akapit drugi a i 
drugi b, nie mogą nosić określonych tam 
nazw. Muszą one posiadać nazwę „napój 
spirytusowy“ lub „napój alkoholowy“. Bez 
uszczerbku dla postanowień art. 5 nie 
można uzupełniać ani zmieniać tej nazwy 
handlowej.

Uzasadnienie

Ponieważ odrzuca się zaproponowaną klasyfikację, trzeba również odrzucić przepisy 
dotyczące nazwy handlowej. W tym przypadku należy utrzymać status quo.

Poprawka w ust. 2 służy jedynie przejrzystości tekstu.

Poprawka 67
Artykuł 7 ustęp 3

3. W przypadku, gdy napój spirytusowy 
odpowiada definicji więcej niż jednego 

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

specyficznego rodzaju napoju 
spirytusowego, należy go sprzedawać pod 
jedną lub kilkoma nazwami określonymi 
dla tych specyficznych rodzajów napojów 
spirytusowych w art. 1 akapit drugi a i 
drugi b.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 68
Artykuł 7 ustęp 4

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

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

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 69
Artykuł 7 ustęp 8

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

8. Nazwy określone w art. 1 akapit drugi a 
i drugi b mogą zostać włączone do wykazu 
składników, jeżeli są stosowane zgodnie z 
dyrektywą 2000/13/WE.

Uzasadnienie

Ponieważ wszelkie inne odniesienia do dyrektywy 2000/13/WE odwołują się bezpośrednio do 
dyrektywy, a nie do krajowych środków wykonawczych, również w tym miejscu należy użyć 
bezpośredniego odniesienia ze względu na spójność i zrozumiałość tekstu.

Poprawka 70
Artykuł 8 ustęp 1

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

art. 1 akapit drugi a i drugi b lub oznaczeń 
geograficznych wymienionych w 
załączniku III, albo odniesień do nich w 
wyrażeniach złożonych jest dopuszczalne 
jedynie wtedy, kiedy alkohol został 
wytworzony w 100% z napoju 
spirytusowego, do którego odnosi się to 
wyrażenie złożone.

Zakazuje się także stosowania takich 
wyrażeń złożonych, jeżeli napój 
spirytusowy został rozcieńczony wodą i w 
związku z tym zawartość alkoholu jest 
niższa od minimalnej zawartości 
przewidzianej w definicji tego napoju 
spirytusowego.

Uzasadnienie

Kwestia mieszanek napojów spirytusowych wymaga odrębnej regulacji. W duchu innowacji 
należy dopuścić możliwość użycia znanych określeń również w przypadku mieszanek. Z uwagi 
na bezpieczeństwo konsumentów konieczne jest jednak zagwarantowanie wysokich 
standardów jakości. Zamieszczanie odniesienia na temat mieszanki z wodą uwzględnia 
najnowsze przepisy prawne.

Poprawka 71
Artykuł 8 ustęp 3

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

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 oraz w 
celu uwzględnienia tradycyjnych metod 
wytwarzania, wyrażenia złożone 
wymienione w art. 1 akapit drugi b pkt 31
można stosować do prezentacji likierów 
wytwarzanych we Wspólnocie, na 
warunkach określonych w tym punkcie.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 72
Artykuł 9 ustęp 1 wprowadzenie

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

powinna być wskazana w wyraźny sposób 
w widocznym miejscu na etykiecie w 
przypadku, gdy napój alkoholowy 
wymieniony w art. 1 akapit drugi a jest 
zmieszany z:

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 73
Artykuł 9 ustęp 1 akapit drugi

Nazw handlowych nie można uzupełniać 
ani zmieniać.

Nazw handlowych nie można zastępować,
uzupełniać ani zmieniać.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 74
Artykuł 9 ustęp 2

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

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 75
Artykuł 9 ustęp 3

3. Nie naruszając przepisów dyrektywy 
2000/13/WE, do opisu, prezentacji lub 
etykietowania wyrobów powstałych z 
mieszanek określonych w ust. 1 można 
używać tylko jednego z określeń 
wymienionych w ramach kategorii A lub 
B załącznika II do niniejszego 

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

jeżeli określenie takie nie jest częścią 
nazwy handlowej, lecz jest jedynie 
wymienione w tym samym polu widzenia, 
co wykaz wszystkich składników 
alkoholowych danej mieszaniny, przy 
czym określenie takie jest poprzedzone 
wyrazami „mieszanka napojów 
spirytusowych”.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 76
Artykuł 12 ustęp 2

2. Na etykiecie nie umieszcza się 
przetłumaczonej wersji wyrazów pisanych 
kursywą w załączniku II oraz oznaczeń 
geograficznych wymienionych w 
załączniku III.

2. Zarówno na etykiecie, jak i w 
prezentacji nie umieszcza się 
przetłumaczonej wersji wyrazów pisanych 
kursywą w art. 1 akapit drugi a i drugi b 
oraz oznaczeń geograficznych 
wymienionych w załączniku III.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 77
Artykuł 13 ustęp 3

3. Załącznik III nie może uwzględniać 
nazw, które przyjęły się jako nazwy 
rodzajowe.

3. W przypadku gdy oznaczenie 
geograficzne przyjmie się jako nazwa 
rodzajowa, traci ono status oznaczenia 
geograficznego i zostaje wykreślone z 
załącznika III.

Oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III nie mogą być przyjmowane 
jako nazwy rodzajowe.

Oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III nie mogą być przyjmowane 
jako nazwy rodzajowe.

Przyjęta nazwa rodzajowa oznacza nazwę 
wyrobu spirytusowego, która przyjęła się 
jako powszechnie stosowana nazwa 
wyrobu, pomimo, iż nawiązuje do miejsca 
lub regionu, w którym dany wyrób był 
pierwotnie wytwarzany czy wprowadzany 

Przyjęta nazwa rodzajowa oznacza nazwę, 
która przyjęła się jako powszechnie 
stosowana nazwa napoju spirytusowego
we Wspólnocie, pomimo iż nawiązuje do 
miejsca lub regionu, w którym dany napój 
spirytusowy był pierwotnie wytwarzany 
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do obrotu. czy wprowadzany do obrotu.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1. Ponadto określenie 
„napój spirytusowy” jest bardziej precyzyjne niż „wyrób”.

Poprawka 78
Artykuł 14 ustęp 1 wprowadzenie i litera a)

Nie naruszając przepisów art. 8,
oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III powinny być chronione 
przed:

Oznaczenia geograficzne wymienione w 
załączniku III powinny być chronione 
przed:

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

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

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 79
Artykuł 15 ustęp 1 akapit drugi

Osoby fizyczne lub prawne mające 
uzasadniony interes mogą w terminie 
trzech miesięcy od daty takiej publikacji 
zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do 
włączenia oznaczenia geograficznego do 
załącznika III ze względu na niespełnienie 
warunków przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem. Zastrzeżenie musi być 
odpowiednio umotywowane.

W odniesieniu do oznaczenia 
geograficznego wewnątrz Wspólnoty 
zgłoszenia powinno dokonywać państwo 
członkowskie, w którym wytwarzany jest 
napój spirytusowy.

Odnośnie do oznaczenia geograficznego w 
kraju trzecim zgłoszenie powinno zostać 
albo przesłane bezpośrednio do Komisji, 
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albo złożone za pośrednictwem 
odpowiednich organów państwa trzeciego.
Zgłoszenie musi zawierać dowód 
rzeczywistej ochrony tej nazwy w państwie 
pochodzenia.

Uzasadnienie

Tekst rozporządzenia powinien jasno regulować kwestię formalności związanych ze 
zgłoszeniem oznaczenia geograficznego.

Poprawka 80
Artykuł 15 ustęp 2 litera b)

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

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

Uzasadnienie

Właściwości mikrobiologiczne nie mają znaczenia dla opisu napoju spirytusowego.

Poprawka 81
Artykuł 15 ustęp 3

3. Decyzję o włączeniu oznaczenia 
geograficznego do załącznika III 
podejmuje się zgodnie z procedurą 
określoną w art. 19 ust. 2, z 
uwzględnieniem wszelkich zastrzeżeń 
zgłoszonych stosownie do ust. 1
niniejszego artykułu.

3. Decyzję o włączeniu oznaczenia 
geograficznego do załącznika III 
podejmuje Komisja zgodnie z procedurą 
określoną w art. 19 ust. 2, z 
uwzględnieniem wszelkich zastrzeżeń 
zgłoszonych stosownie do ust. 5
niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Poprawka edytorska, będąca rezultatem włączenia załącznika II do art. 1.

Poprawka 82
Artykuł 15 ustęp 5

5. Sprawy sporne dotyczące rejestracji 
poszczególnych oznaczeń geograficznych 

5. Osoby fizyczne lub prawne mające 
uzasadniony interes mogą w terminie 
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kieruje się do Komisji, drogą urzędową.
Tego rodzaju spory są rozstrzygane na 
podstawie przepisów niniejszego rozdziału 
oraz powszechnie obowiązującego prawa, 
zgodnie z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2.

sześciu miesięcy od daty publikacji zgłosić 
zastrzeżenia w odniesieniu do 
zamierzonego włączenia oznaczenia 
geograficznego do załącznika III ze 
względu na niespełnienie warunków 
przewidzianych niniejszym 
rozporządzeniem. Zastrzeżenie musi być 
odpowiednio umotywowane.

Uzasadnienie

W przypadku rejestracji oznaczenia geograficznego należy przedłużyć termin zgłaszania 
zastrzeżeń do sześciu miesięcy od daty publikacji.

Poprawka 83
Artykuł 15 ustęp 5 a (nowy)

5a. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że warunki dotyczące oznaczenia 
geograficznego nie są spełniane, wszczyna 
się procedurę zgodnie z art. 19 ust. 2a.

Uzasadnienie

Musi istnieć możliwość zakończenia rejestracji tradycyjnych wyrobów za pomocą zwyczajnej 
procedury.

Poprawka 84
Artykuł 16

Dokumentacja techniczna odnosząca się 
do wszystkich oznaczeń geograficznych 
chronionych na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 1576/89 w momencie wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia, powinna 
zostać przedłożona Komisji najpóźniej w 
terminie siedmiu lat od daty wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia.

Oznaczenia geograficzne chronione na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 1576/89
nadal obowiązują. Nie przeprowadza się 
procedury powtórnego składania 
wniosków o rejestrację i ich rozpatrzenia.
Kontrola przeprowadzana przez państwa 
członkowskie wykazuje, czy oznaczenia 
geograficzne chronione dotychczas na 
mocy rozporządzenia (WE) 1576/89 
podlegają warunkom określonym w 
art. 13 ust. 3.

Po zbadaniu przez Komisję, dokumentacja 
techniczna publikowana jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

W przypadku gdy istniejące oznaczenia 
geograficzne nie są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem, należy wykreślić dany 
napój spirytusowy z załącznika III lub 
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przeprowadzić procedurę złożenia 
wniosku o rejestrację zgodnie z art. 15.

W przypadku nieopublikowania 
dokumentacji technicznej w terminie 
siedmiu lat od wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, oznaczenie geograficzne 
przestanie podlegać ochronie.

Uzasadnienie

Oznaczenia geograficzne chronione na mocy obowiązującego rozporządzenia muszą w 
dalszym ciągu obowiązywać. Powtórna rejestracja oznaczałaby niepotrzebną biurokrację.
Nie widać korzyści płynących z powtórnego zgłoszenia. Patrz także możliwości, jakie stwarza 
art. 15 ust. 6. 

Poprawka 85
Artykuł 17 ustęp 2a (nowy)

2a. Komisja zapewnia w porozumieniu z 
państwami członkowskimi jednolite 
stosowanie niniejszego rozporządzenia, a 
w razie konieczności podejmuje działania 
zgodne z procedurą określoną w art. 19 
ust. 2a.

Poprawka 86
Artykuł 18

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

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka służy przejrzystości tekstu prawnego.

Poprawka 87
Artykuł 19 ustęp 1
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1. Prace Komisji wspomaga Komitet 
Zarządzający ds. Napojów Spirytusowych, 
dalej zwany „Komitetem”.

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

Poprawka 88
Artykuł 19 ustęp 2 akapit pierwszy

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

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

Poprawka 89
Artykuł 19 ustęp 2a (nowy)

2a. W przypadku odniesienia do 
niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a i 7 
decyzji 1999/468/WE, zmienionej decyzją 
2006/512/WE.

Poprawka 90
Artykuł 20

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

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

Poprawka 91
Artykuł 21

Szczegółowe przepisy wykonawcze do
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą określoną w 
art. 19 ust. 2.

Środki niezbędne do skutecznego 
wdrożenia niniejszego rozporządzenia, 
które nie są środkami o zasięgu ogólnym 
mającymi na celu zmianę innych niż 
istotne elementów tego rozporządzenia w 
rozumieniu decyzji 2006/512/WE,
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą określoną w art. 19 ust. 2.

Poprawka 92
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Artykuł 22 akapit drugi a (nowy)

Napoje spirytusowe, które nie spełniają 
wymogów niniejszego rozporządzenia, ale 
zostały wytworzone zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1576/89, 
mogą być wprowadzane do obrotu w 
trakcie okresu przejściowego wynoszącego 
trzy lata od wejścia w życia niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka służy uniknięciu nadmiernej surowości prawa.

Poprawka 93
Artykuł 23

Rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 
niniejszym traci moc.

Rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 i
(EWG) 1014/90 niniejszym tracą moc.

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie zastępuje oba istniejące rozporządzenia.

Poprawka 94
Załącznik I punkt 1 litera g)

g) inne substancje słodzące określone w 
dyrektywie 94/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

g) zgodnie z art. 19 niniejszego 
rozporządzenia ustala się maksymalne 
ilości produktów stosowanych do 
doprawiania, wymienionych w punktach 
od a) do f).

Uzasadnienie

W celu lepszego informowania konsumentów na etykiecie winna znaleźć się informacja o 
dodaniu substancji słodzących. Ponadto niezbędne są działania ograniczające dodawanie 
cukru. Należy unikać kompensowania niskiej jakości intensywnym słodzeniem.

Poprawka 95
Załącznik I punkt 1 litera g a) (nowa)
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g a) Na etykiecie należy zamieścić 
informację o przeprowadzeniu słodzenia, 
podając nazwę wyrobu użytego do tego 
procesu.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do pkt 1 lit. g).

Poprawka 96
Załącznik I punkt 4 „DODANIE WODY” akapit pierwszy

Do przyrządzania napojów spirytusowych 
dopuszcza się dodanie wody, w miarę 
możliwości destylowanej lub 
demineralizowanej, pod warunkiem, że 
jakość wody odpowiada przepisom 
krajowym przyjętym w celu wykonania 
dyrektywy Rady 80/777/EWG1 i 
dyrektywy Rady 80/778/EWG2 oraz z 
zastrzeżeniem, że dodana woda nie 
zmienia charakteru wyrobu.

Do przyrządzania napojów spirytusowych 
dopuszcza się dodanie wody, w miarę 
możliwości destylowanej lub 
demineralizowanej, pod warunkiem, że 
jakość wody odpowiada przepisom 
krajowym przyjętym w celu wykonania 
dyrektywy Rady 80/777/EWG i dyrektywy 
Rady 98/83/EWG1 oraz z zastrzeżeniem, 
że dodana woda nie zmienia charakteru 
wyrobu.

1 Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1.
2 Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 11.

1 Dz.U. L 229 z 30.8.1980, str. 1.

Uzasadnienie

Patrz poprawka do pkt 1 lit. g).

Poprawka 97
Załącznik I punkt 16 a (nowy)

16a. Znaczniki autentyczności
Napoje spirytusowe mogą zawierać 
śladowe ilości znaczników autentyczności, 
jeżeli są to substancje zawarte pierwotnie 
w produkcie.

Uzasadnienie

W celu ograniczenia fałszowania i niedozwolonego podrabiania musi istnieć możliwość 
stosowania znaczników.
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Poprawka 98
Załącznik III kategoria A punkt 2 tabela pozycja 2

Irish Whisky skreślona

Poprawka 99
Załącznik III kategoria A punkt 3

Propozycja Komisji

Okowity zbożowe
Eau-de-vie de seigle de marque nationale 
luxembourgeoise

Luksemburg

Korn / Kornbrand Austria, Niemcy

Poprawka Parlamentu

Okowita zbożowa
Brandy zbożowa, Eau-de-vie de seigle de 
marque nationale luxembourgeoise

Luxemburg

Korn / Kornbrand z Austrii Austria
Korn / Kornbrand z Niemiec Niemcy

Uzasadnienie

Korn oraz Kornbrand należą do okowit zbożowych, powinny więc znaleźć się w tej kategorii.
Korn tradycyjnie spełnia warunki destylacji okowity zbożowej, dlatego nie powinien wchodzić 
w skład kategorii „brandy zbożowa”.

Poprawka 100
Załącznik III kategoria A punkt 5 tytuł

5. Brandy 5. Brandy / Weinbrand

Poprawka 101
Załącznik III kategoria A punkt 14 (nowy)

14. Geist
Schwarzwälder Himbeergeist
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Uzasadnienie

Wyrób „Schwarzwälder Himbeergeist“ jest oznaczeniem geograficznym i również powinien 
znaleźć się w załączniku III.
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