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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 936/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Οκτωβρίου 2009
για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την
αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών
(κωδικοποιημένη έκδοση)

να καταρτιστεί ο κατάλογος των προϊόντων που καλύπτονται
από τις συμφωνίες που συνήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβου
λίου (1), και ιδίως το άρθρο 27,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/94 της Επιτροπής, της 1ης
Ιουνίου 1994, για την εφαρμογή των συμφωνιών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών όσον αφορά την
αμοιβαία αναγνώριση ορισμένων αλκοολούχων ποτών (2),
έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς (3). Είναι, ως εκ τούτου, σκό
πιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποί
ηση του εν λόγω κανονισμού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία με τη μορφή
ανταλλαγής επιστολών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε
ρικής και υπέγραψε συμφωνία με την Ηνωμένες Πολιτείες
του Μεξικού όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση και την
προστασία ορισμένων αλκοολούχων ποτών. Στις συμφωνίες
αυτές προβλέπεται η εφαρμογή, εντός ορισμένης προθε
σμίας, των αναγκαίων διοικητικών και κανονιστικών μέτρων
για να εκπληρωθούν οι προβλεπόμενες σ’ αυτές υποχρεώσεις.
Προκειμένου να τύχουν τα προαναφερόμενα προϊόντα των
προβλεπόμενων εγγυήσεων ελέγχου και προστασίας, πρέπει

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τα οινοπνευματώδη
ποτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Οι χαρακτηρισμοί των προϊόντων που παρατίθενται στον
κατάλογο του παραρτήματος Ι, και που κατάγονται από τις τρίτες
χώρες που αναφέρονται στον εν λόγω κατάλογο, μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν μόνο για τα προϊόντα που παρασκευάζονται σύμφωνα
με τους νόμους και κανονισμούς των εν λόγω τρίτων χωρών.
2.
Τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απολαύουν
των μέτρων προστασίας και ελέγχου στον τομέα των αλκοολούχων
ποτών που προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 με τους όρους που καθορίζονται στη
συμφωνία με τις εν λόγω τρίτες χώρες.
Άρθρο 2
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/94 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές
στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.
(2) ΕΕ L 138 της 2.6.1994, σ. 7.
(3) Βλέπε παράρτημα ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χαρακτηρισμός του προϊόντος

Χώρα καταγωγής

Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey

Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής

Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon ως χαρακτηρισμός για το Bourbon
Whiskey

Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής

Tequila

Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

Mezcal

Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/94 της Επιτροπής
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1434/97 της Επιτροπής

(ΕΕ L 138 της 2.6.1994, σ. 7).
(ΕΕ L 196 της 24.7.1997, σ. 56).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1267/94

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

—

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

—

Παράρτημα ΙΙ

—

Παράρτημα ΙΙΙ

