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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymu sujungiami du esami reglamentai ir aiškiau išdėstomi alkoholinių 
gėrimų apibrėžimai ir pateikimas. Taip esami teisės aktai pritaikomi prie naujųjų techninių ir 
Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) reikalavimų. Tai labiau apsaugos vartotojus, užkirs 
kelią apgaulingai praktikai ir užtikrins rinkos skaidrumą. 

Keturiuose skyriuose pateikiamos bendros nuostatos, įskaitant spiritinių gėrimų rūšį. 
Prieduose pateikiami techniniai apibrėžimai.

Pasiūlyme įvedamos trys spiritinių gėrimų kategorijos. A kategorijai priklauso gryni 
„spiritiniai gėrimai.“ B kategorijoje išvardinti „ypatingieji spiritiniai gėrimai“, kuriuose gali 
būti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio. C kategorija apima „kitus spiritinius gėrimus“, 
kuriuose yra žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir skoninių medžiagų. 

Suinteresuoti subjektai yra susirūpinę, kad dėl šių kategorijų susidarys tam tikros formos 
hierarchija ir kils painiava, nes spiritiniai gėrimai gali patekti į daugiau negu vieną kategoriją. 

Tradicinius spiritinių gėrimų gamybos metodus garantuoja „Geografinės nuorodos“ (GI), 
grindžiamos technine byla. Techninė byla turi būti pateikiama Komisijai. Tačiau, ar pateikti 
techninę bylą, turėtų priklausyti nuo nacionalinių institucijų. 

Pasiūlyme paliekamas dabartinis ES vodkos apibrėžimas, kuriame teigiama, kad vodka gali 
būti gaminama iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio. Keletas valstybių narių argumentuoja, 
kad tai prieštaraus jų tradiciniams gamybos būdams. Jos norėtų, kad vodka būtų vadinamas tik 
spiritinis gėrimas, gaminamas iš bulvių ir grūdų.

Reikia laikytis tradicijų. Tačiau smarkiai diskutuojama dėl to, kas atstovauja tradicinei 
degtinės gamybai. Jei bus priimtas siauras apibrėžimas, šalys, vodkos gamybai naudojančios 
kitas žaliavas, neišvengiamai pareikš teisinių prieštaravimų. Pasiūlyme reikalaujama vodka 
ingredientus nurodyti ant butelio. Jame taip pat numatytas vodkos GI statusas, pvz., Swedish 
vodka.

Komisija siekia numatyti didesnį lankstumą perkeldama kompetencijas iš dalies keisti priedus 
- bendro sprendimo procedūra daugiau nebūtų taikoma, priedus keistų Vadybos komitetas.

Galiausiai reikia susitarti dėl autentiškumo nuorodų (AI) naudojimo. AI yra atpažinimo 
elementai, nustatomi chemine analize. Pagal juos produktai atpažįstami kaip autentiški, jie yra
pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:



PE 376.566v01-00 4/42 PA\624137LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis

1. 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis 
bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo ir pateikimo taisykles[1] ir 
1990 m. balandžio 24 d. Komisijos 
reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, kuriuo 
nustatomos išsamios spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo 
taisyklės[2], pasiteisino reguliuojant 
spiritinių gėrimų sektorių. Atsižvelgiant į 
pastarojo laikotarpio patirtį, būtina išaiškinti 
kai kurių spiritinių gėrimų apibrėžimui, 
aprašymui, pateikimui ir apsaugai taikomas 
taisykles. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 
1576/89 turėtų būti panaikintas ir pakeistas 
nauju reglamentu.

1. 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos
reglamentas (EEB) Nr. 1576/89, nustatantis 
bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo ir pateikimo taisykles[1] ir 
1990 m. balandžio 24 d. Komisijos 
reglamentas (EEB) Nr. 1014/90, kuriuo 
nustatomos išsamios spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo 
taisyklės[2], pasiteisino reguliuojant 
spiritinių gėrimų sektorių. Atsižvelgiant į 
pastarojo laikotarpio patirtį, būtina išaiškinti 
kai kurių spiritinių gėrimų apibrėžimui, 
aprašymui, pateikimui ir apsaugai taikomas 
taisykles. Todėl Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1576/89 ir Komisijos reglamentas 
(EEB) Nr. 1014/90 turėtų būti panaikinti ir 
pakeisti nauju reglamentu.

Pagrindimas
Abiejų reglamentų – 1576/89 ir 1014/90 – iš dalies pakeistos nuostatos turi būti įtrauktos į 
siūlomą naująjį reglamentą. Siekiant pašalinti dviprasmiškumą, įsigaliojus naujajam teisės 
aktui, abu šie reglamentai turėtų būti panaikinti.

Pakeitimas 2
3 konstatuojamoji dalis

3. Siekiant sistemingiau formuoti spiritinių 
gėrimų sritį reglamentuojančią teisinę 
bazę, tokie gėrimai turėtų būti 
klasifikuojami į tris kategorijas pagal 
aiškiai nustatytus gamybos ir ženklinimo 
etiketėmis kriterijus.

Išbraukta.

Pagrindimas
Ši klasifikacija nei logiška, nei skaidri. Be to, taip klasifikuojant, kai kurie produktai būtų 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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klaidingai priskiriami tam tikrai grupei; ši klasifikacija klaidintų vartotojus dėl kokybės, nes 
ji skiriasi nuo esamos praktikos. 
Dėl šios klasifikacijos taip pat klaidingai atrodo, kad šie produktai susiję su kokybės 
hierarchija.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio 2 įtrauka

- maceruojant augalinės kilmės medžiagas ir 
(arba)

- maceruojant augalinės kilmės medžiagas 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje ir/arba 
žemės ūkio kilmės distiliate ir/arba 
spiritiniuose gėrimuose pagal šį 
reglamentą, ir/arba

Pagrindimas

„Maceravimas“ yra minkštinimo mirkant skystyje procesas, bet, išskyrus atvejus, kai ši 
skysta terpė nurodoma siūlomose sąlygose, pati frazė nėra tinkamas, prasmingas „spiritinio 
gėrimo" apibrėžimas. (Reglamento 1576/89 1 straipsnio 2 dalyje, derinant siūlomų 2 ir 3 
įtraukų nuostatas, pasiekiamas panašus poveikis.)

Pakeitimas 4
3 straipsnis

Spiritiniai gėrimai klasifikuojami taip:  Išbraukta.
a) „spiritiniai gėrimai“: II priede A 
kategorijai priskirti produktai;
b) „ypatingieji spiritiniai gėrimai“: II 
priede B kategorijai priskirti produktai;
c) „kiti spiritiniai gėrimai“: II priede C 
kategorijai priskirti produktai; 

Pagrindimas
Ši klasifikacija nei logiška, nei skaidri. Be to, taip klasifikuojant, kai kurie produktai būtų 
klaidingai priskiriami tam tikrai grupei; ši klasifikacija klaidintų vartotojus dėl kokybės, nes 
ji skiriasi nuo esamos praktikos. Dėl šios klasifikacijos taip pat klaidingai atrodo, kad šie 
produktai susiję su kokybės hierarchija.

Pakeitimas 5
4 straipsnis
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1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui 
nustatytų specialių taisyklių, „spiritiniai 
gėrimai“ turi : 

Išbraukta.

a) būti pagamintas alkoholio fermentavimo 
ir distiliavimo būdu ir vien tik gautas iš 
žaliavos pagal II priede nustatytus 
apibrėžimus;
b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 
dalies b punkto i ir c papunkčiuose 
apibrėžtas natūralias ir kvapiųjų medžiagų 
preparatus.
d) siekiant sušvelninti galutinį produkto 
skonį, būti saldintas pagal šio reglamento I 
priede nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, atsižvelgiant į valstybių narių 
teisės aktus. 
2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai B produktui 
nustatytų specialių taisyklių, ypatingieji 
spiritiniai gėrimai gali: 
a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede 
išvardytų žemės ūkio produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti natūralių arba natūralioms 
tapačių kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvos 88/388/EEB 1 
straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii 
papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 dalies c 
punkte;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti. 
3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui 
nustatytų specialių taisyklių, kiti spiritiniai 
gėrimai gali: 
a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I 
priede išvardyto žemės ūkio produkto ir 
(arba) žmonėms vartoti skirtų maisto 
produktų;
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b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, 
apibrėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų 
savybėms ir pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir 
reikalavimus, būti saldinti.

Pagrindimas

Ši klasifikacija nei logiška, nei skaidri. Be to, taip klasifikuojant, kai kurie produktai būtų 
klaidingai priskiriami tam tikrai grupei; ši klasifikacija klaidintų vartotojus dėl kokybės, nes 
ji skiriasi nuo esamos praktikos. Dėl šios klasifikacijos taip pat klaidingai atrodo, kad šie 
produktai susiję su kokybės hierarchija.

Pakeitimas 6
7 straipsnio 1 dalis

1. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
A ir B kategorijoms priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti šiems produktams 
suteiktą prekinį pavadinimą.

1. Kad galėtų būti pateiktas į rinką 
žmonėms vartoti vienu iš šio reglamento 
II priede išvardintų pavadinimų, spiritinis 
gėrimas turi atitikti apibrėžimą ir 
reikalavimus, taikomus tai kategorijai, 
kuriai jis priklauso. Spiritiniai gėrimai, 
neatitinkantys II priede apibrėžtiems 
produktams nustatytų specifikacijų, neturi 
turėti šiems produktams suteiktų 
pavadinimų. Jie gali būti vadinami 
„spiritiniais gėrimais“. Šis pavadinimas 
nėra papildomas ar keičiamas.

Pagrindimas

Kadangi triguba klasifikacija turėtų būti išbraukta, derėtų ne kalbėti apie prekinį pavadinimą, 
susijusį su šiomis kategorijomis, o išlaikyti status quo.

Pakeitimas 7
7 straipsnio 2 dalis

2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
C kategorijai priskirtų produktų 
specifikacijas, turi turėti prekinį 

Išbraukta.
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pavadinimą – spiritinis gėrimas. Šis 
prekinis pavadinimas nėra papildomas ar 
keičiamas.

Pagrindimas

Šios nuostatos įtrauktos į pakeistą 7 straipsnio 1 dalį, kuri apima prekinius pavadinimus 
nesant trijų kategorijų.

Pakeitimas 8
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

5a. III priede išvardintos geografinės 
nuorodos gali būti papildytos kita 
informacija, jeigu šią informaciją 
reglamentuos atitinkamos šalies, kurioje 
vyksta gamyba, institucijos.

Pagrindimas

Pagal dabartinę teisę (Reglamento 1576/89 5 straipsnio 3 dalies a punkto 2 sakinį) numatyta, 
kad geografinėse nuorodose gali būti pateikta papildoma informacija, bet tik tokiu atveju, jei 
pastarąją reglamentuoja produktą gaminanti valstybė narė. Svarbu, kad ši nuostata išliktų 
naujajame reglamente, nes ja įtvirtinamas subsidiarumo principas, kuriuo remiantis ES yra 
atsakinga už teisinį nepatentuotų apibrėžimų reglamentavimą, o valstybės narės gali numatyti 
konkrečius ir išsamesnius įstatymus dėl savo GI produktų.

Pakeitimas 9
7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

5b. Spiritinių gėrimų, išvardintų II priede, 
pavadinimai gali būti papildomi III priede 
neišvardytomis geografinėmis nuorodomis 
su sąlyga, kad vartotojas nebus 
suklaidintas.

Pagrindimas

Pagal dabartinę teisę (Reglamento 1576/89 5 straipsnio 2 dalį) numatyta galimybė naudoti 
papildomas geografines nuorodas, neišvardytas II priede, su sąlyga, kad jos neklaidins 
vartotojų. Tai svarbu leidžiant vartoti neginčijamus terminus, kurie yra naudingi vartotojams 
siekiant atpažinti produkto kilmės regioną arba vietovę (pvz., Scotch Whisky, „Orkney“ arba 
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„Dufftown“). Tai taip pat padeda užkirsti kelią teikti klaidinančias nuorodas. Todėl 
naujajame reglamente ši nuostata turėtų būti palikta.

Pakeitimas 10
7 straipsnio 8 dalis

8. II priede nurodyti pavadinimai gali būti 
įtraukti į ingredientų sąrašus, jei jie 
vartojami taikant nacionalines priemones, 
priimtas Direktyvai 2000/13/EB įgyvendinti.

8. II priede nurodyti pavadinimai gali būti 
įtraukti į ingredientų sąrašus, jei jie 
vartojami pagal Direktyvą 2000/13/EB.

Pagrindimas

Visose kitose nuorodose į Direktyvą 2000/13 (6 straipsnį, 8 straipsnio 1 dalį, 9 straipsnio 
3 dalį ir 29 straipsnio d punktą) nepateikiamas toks kvalifikavimas, nurodantis nacionalines 
įgyvendinimo taisykles. Siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti painiavos, 7 straipsnio 
8 dalimi panašia tvarka turėtų būti nurodoma tiesiogiai į Direktyvą 2000/13/EB.

Pakeitimas 11
8 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, pateikiant maisto produktą, II 
priedo A ar B kategorijos sąvoką arba III 
priede pateiktas geografinės nuorodas 
naudoti bendrame pavadinime ar daryti 
užuominą į vieną iš jų yra draudžiama, 
išskyrus kai alkoholis kildinamas vien tik iš 
nurodyto spiritinio gėrimo.

1. Pateikiant maisto produktą, II priedo A ar 
B kategorijos sąvoką arba III priede 
pateiktas geografinės nuorodas naudoti 
bendrame pavadinime ar daryti užuominą į 
vieną iš jų yra draudžiama, išskyrus kai 
alkoholis kildinamas vien tik iš nurodyto 
spiritinio gėrimo.

Pagrindimas

Ir pagal dabartinę teisę (Reglamentus 1576/89 ir 1014/90), ir pagal siūlomą naująjį 
reglamentą numatytos svarbios ženklinimo etiketėmis taisyklės, konkrečiai skirtos tam tikroms 
aplinkybėms spiritinių gėrimų sektoriuje. Siekiant užtikrinti, kad naujojo reglamento teisinė 
galia ir toliau būtų aukštesnė negu Direktyvos 2000/13/EB, ir ypač kad 8 straipsnio 1 dalyje 
numatytoms ženklinimo etiketėmis nuostatoms nepakenktų skirtingos Direktyva 2000/13 
nustatytos taisyklės, frazę „Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB nuostatų“ reikia išbraukti

Pakeitimas 12
8 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Kalbant apie spiritinius gėrimus, tokios 
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sudurtinės sąvokos leidžiamos tik 
apibrėžiant, pateikiant ir ženklinant 
etiketėmis likerius ir turi būti nurodytos 
papildomai prie prekinio apibrėžimo.

Pagrindimas

Pagal dabartinę teisę (reglamentus 1576/89 ir 1014/90, patvirtintus 1998 m. Europos 
Teisingumo Teismo sprendimu (byla C-136/96)), leidžiamos sudurtinės sąvokos, kuriomis 
nurodomas apibrėžtas spiritinio gėrimo pavadinimas tik (i) likeriams (pvz., „Whisky Cream“) 
ir (ii) papildomai prie prekinio apibrėžimo. Svarbu išlaikyti šią nuostatą siekiant užtikrinti, 
kad vartotojai ir gamintojai ir toliau būtų apsaugoti nuo klaidinančio ženklinimo, pvz., 
spiritinių gėrimų, tokių kaip viskis, susilpnintas iki mažesnio negu minimalaus alkoholinio 
stiprumo, parduodamų kaip „whisky spirits“ arba „whisky water“.

Pakeitimas 13
9 straipsnio 1 dalis

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“ 
etiketėje aiškiai ir pastebimai, matomoje 
vietoje nurodoma, kur II priede A 
kategorijos spiritinis gėrimas yra 
sumaišytas su:

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“ 
etiketėje aiškiai ir pastebimai, matomoje 
vietoje nurodoma, kur vienas iš šių 
spiritinių gėrimų -

- romas,
- Whisky ir Whiskey,
- grūdų spiritinis gėrimas/grūdų brandy,
- vyno spiritinis gėrimas ir brandy,
- vynuogių išspaudų spiritinis gėrimas,
- razinų spiritinis gėrimas,
- kitas vaisių spiritinis gėrimas, o ne 

produktai, apibrėžti 9 punkte 
(naujame), pvz., spiritiniai gėrimai 
(pirmiausia nurodomas vaisiaus 
pavadinimas), pagaminti maceravimo ir 
distiliavimo būdu,

- obuolių sidro spiritinis gėrimas, obuolių 
sidro brandy ir kriaušių sidro spiritinis 
gėrimas (dabartinio Reglamento 
1014/90 7 straipsnio c punktas)

yra sumaišytas su: yra sumaišytas su:
a) vienu ar daugiau spiritinių gėrimų, ir 

(arba)
a) vienu ar daugiau spiritinių gėrimų, ir 
(arba)

b) vienu ar daugiau žemės ūkio kilmės 
distiliuotų, ir (arba)

b) vienu ar daugiau žemės ūkio kilmės 
distiliuotų, ir (arba)
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c) žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu. c) žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu.
Šis prekinis pavadinimas nėra papildomas ar 
keičiamas.

Šis prekinis pavadinimas nėra papildomas ar 
keičiamas.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą bendrų sąvokų klasifikaciją; ja išlaikomas 
status quo.
Taip pat siūloma pakeisti žodį „supplemented“ žodžiu „substituted“, nes manoma, kad būtent 
tai buvo Komisijos ketinimas.

Pakeitimas 14
9 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalies nuostatos netaikomos toje dalyje 
nurodytų mišinių apibrėžimui, pateikimui ar 
ženklinimui etiketėmis, jei jie atitinka vieną 
iš II priedo A ar B kategorijos nurodytų 
apibrėžimų.

2. 1 dalies nuostatos netaikomos toje dalyje 
nurodytų mišinių apibrėžimui, pateikimui ar 
ženklinimui etiketėmis, jei jie atitinka vieną 
iš II priede nurodytų apibrėžimų.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą spiritinių gėrimų klasifikaciją.

Pakeitimas 15
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, iš 1 dalyje nurodytų mišinių 
gaunamų produktų aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis gali rodyti tik vieną 
iš šio reglamento II priedo A ar B 
kategorijos sąvokų, jei ta sąvoka nėra 
sudėtinė prekinio pavadinimo dalis, o tik 
išvardyta tame pačiame matymo plote kartu 
su aprašu apie visus mišinyje esančius 
alkoholio ingredientus, prieš kurią nurodytas 
pavadinimas „maišytas spiritinis gėrimas“.

3. Iš 1 dalyje nurodytų mišinių gaunamų 
produktų aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis gali rodyti tik vieną 
iš šio reglamento II priedo A ar B 
kategorijos sąvokų, jei ta sąvoka nėra 
sudėtinė prekinio pavadinimo dalis, o tik 
išvardyta tame pačiame matymo plote kartu 
su aprašu apie visus mišinyje esančius 
alkoholio ingredientus, prieš kurią nurodytas 
pavadinimas „maišytas spiritinis gėrimas“.

Pagrindimas

Ir pagal dabartinę teisę (reglamentus 1576/89 ir 1014/90), ir pagal siūlomą naująjį 
reglamentą numatytos svarbios ženklinimo etiketėmis taisyklės, konkrečiai skirtos tam tikroms 
aplinkybėms spiritinių gėrimų sektoriuje. Siekiant užtikrinti, kad naujojo reglamento teisinė 
galia būtų aukštesnė negu Direktyvos 2000/13/EB, ir ypač kad 8 straipsnio 1 dalyje 
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numatytoms ženklinimo etiketėmis nuostatoms nepakenktų skirtingos Direktyva 2000/13 
nustatytos taisyklės, frazę „Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB nuostatų“ reikia išbraukti.

Pakeitimas 16
10 straipsnio 2 dalis

2. Spiritinio gėrimo aprašymas, pateikimas 
ar ženklinimas etiketėmis gali būti 
papildytas žodžiu „mišinys“, jei produktas 
buvo maišomas.

2. Spiritinio gėrimo aprašymas, pateikimas 
ar ženklinimas etiketėmis gali būti 
papildytas žodžiu „mišinys“, „sumaišyta“ 
arba „sumaišymas“, jei produktas buvo 
maišomas.

Pagrindimas

Pasiūlymo formuluotė gali sukelti argumentus, kad, kalbant apie spiritinius gėrimus, sąvoka 
„mišinys“ kažkaip skiriasi nuo „sumaišyta“ arba „sumaišymas“, nors iš tikrųjų jos visos 
reiškia tą patį procesą. Siekiant išvengti abejonių, ar naujajame reglamente yra visi sąvokos 
„mišinys“ variantai, šią formuluotę reikia atitinkamai pakeisti.

Pakeitimas 17
10 straipsnio 3 dalis

3. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant 
ar ženklinant etiketėmis yra tiksliai nurodyta 
ar užsimenama apie jo brandinimo laikotarpį 
ar amžių, tai brandinimo laikotarpis gali būti 
nurodomas tik trumpiausiai brandintam 
alkoholio komponentui su sąlyga, kad toks 
produktas buvo brandinamas prižiūrint 
mokesčių priežiūros institucijoms arba 
prižiūrint kitoms institucijoms, 
suteikiančioms lygiavertes garantijas.

3. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant 
ar ženklinant etiketėmis yra tiksliai nurodyta 
ar užsimenama apie jo brandinimo laikotarpį 
ar amžių, tai brandinimo laikotarpis gali būti 
nurodomas tik trumpiausiai brandintam 
alkoholio komponentui ir nurodoma tai, kad 
toks produktas buvo brandinamas prižiūrint 
mokesčių priežiūros institucijoms arba 
prižiūrint kitoms institucijoms, 
suteikiančioms lygiavertes garantijas.

Pagrindimas

Siūlomo naujojo reglamento formuluotė yra potencialiai dviprasmiška, lyginant su 
Reglamento 1576/89 7 straipsnio 2 dalies d punktu, kuriame aiškiai išdėstyta, kad 
„...brandinimo laikotarpis gali būti nurodomas tik trumpiausiai brandintam alkoholio 
komponentui ir jeigu toks produktas buvo brandinamas prižiūrint mokesčių priežiūros 
institucijoms arba prižiūrint kitoms institucijoms, suteikiančioms lygiavertes garantijas.“. Šį 
dviprasmiškumą reikia pašalinti.
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Pakeitimas 18
14 straipsnio 1 dalies a punktas

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
produktų, kuriems netaikomas 
įregistravimas, naudojimo komerciniais 
tikslais, jeigu šie produktai panašūs į 
produktus, įregistruotus su ta geografine 
nuoroda arba jeigu naudojimasis 
komerciniais tikslais vyksta naudojantis 
įregistruotos geografinės nuorodos 
reputacija;

a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio 
geografinės nuorodos naudojimo 
komerciniais tikslais spiritiniams gėrimams, 
kuriems netaikomas įregistravimas ir 
atitinkamos nacionalinės taisyklės, ar 
kitiems produktams, jeigu naudojimasis 
komerciniais tikslais vyksta naudojantis 
įregistruotos geografinės nuorodos 
reputacija;

Pagrindimas
Siūloma 14 straipsnio 1 dalies a punkto formuluotė palieka galimybių abejonėms dėl 
apsaugos nuo neatitinkančių produktų lygio.  Svarbiausia užtikrinti, kad (i) „panašūs 
produktai“ apimtų visus spiritinius gėrimus (o ne, kaip galima daryti prielaidą, tik tos pačios 
rūšies spiritinius gėrimus, kurie priklauso atitinkamai geografinei nuorodai) ir (ii) nuorodoje 
į įregistravimą būtų atsižvelgiama į visus techninės bylos rekvizitus, išvardintus 15 straipsnio 
2 dalyje, įskaitant su produktais, turinčiais geografines nuorodas, susijusias nacionalines 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad tuos rekvizitus būtų galima įgyvendinti visose ES valstybėse 
narėse.  

Pakeitimas 19
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Spiritiniai gėrimai, parduodami su 
geografine nuoroda, turi atitikti visas 
nacionalinių teisės aktų nuostatas dėl 
gamybos, ženklinimo etiketėmis ir 
pateikimo, susijusias su kilmės šalies(-ių) 
geografine nuoroda.

Pagrindimas

Anksčiau pateiktu siūlomu 14 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimu aiškiai išdėstoma padėtis 
dėl apsaugos nuo neteisėto geografinės nuorodos naudojimo neatitinkančiam produktui. 
Tačiau naujojo 2 punkto nuostatomis reikalaujama, kad spiritiniai gėrimai su geografine 
nuoroda, pvz., Cognac, Brandy de Jerez ir kt., atitiktų visas techninėje byloje nurodytas 
gamybos, ženklinimo etiketėmis ir pateikimo taisykles, pagrindžiančias jų ES registraciją su 
geografine nuoroda (kaip numatyta pasiūlymo 15 straipsnyje).
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Pakeitimas 20
15 straipsnio 1 dalis

1. Paraiškos geografinėms nuorodoms, 
įtrauktinoms į III priedą, viena iš oficialių 
Bendrijos kalbų arba kartu su vertimu į 
vieną iš oficialių Bendrijos kalbų turi būti
pateiktos Komisijai. Tokios paraiškos turi 
būti pateiktos kartu su technine byla, 
įskaitant specifikacijas, kurias konkretus 
spiritinis turi atitikti. Techninės bylos turinys 
skelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame 
leidinyje , C serijoje.

1. Paraiškas geografinėms nuorodoms, 
įtrauktinoms į III priedą, viena iš oficialių 
Bendrijos kalbų to spiritinio gėrimo kilmės 
valstybės narės atitinkama institucija turi 
pateikti Komisijai. Tokios paraiškos turi būti 
pateiktos kartu su technine byla, įskaitant 
specifikacijas, kurias konkretus spiritinis turi 
atitikti. Techninės bylos turinys skelbiamas 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje , C 
serijoje.

Pagrindimas

Siekiant išvengti abejonių ir laikytis taisyklių, taikomų kokybiškiems vynams, turi būti aiškiai 
nustatyta, kad paraiškas dėl geografinės nuorodos statuso turi remti ir pateikti to spiritinio 
gėrimo(-ų) kilmės valstybės narės atitinkama institucija.

Pakeitimas 21
15 straipsnio 2 dalies b punktas

b) spiritinio gėrimo aprašymas, įskaitant 
produkto ar maisto produkto pagrindines 
fizines, chemines, mikrobiologines ir (arba) 
organoleptines savybes;

b) spiritinio gėrimo aprašymas, įskaitant 
produkto pagrindines fizines ir (arba) 
chemines, ir (arba) mikrobiologines, ir 
(arba) organoleptines savybes;

Pagrindimas

Nacionalinės institucijos turės pareigą nustatyti specifikacijas, kurias spiritinis gėrimas turės 
atitikti, kad būtų laikomas turinčiu geografinę nuorodą, todėl daroma prielaida, kad, teikiant 
paraišką įregistruoti, to spiritinio gėrimo apibūdinimui būtini vienas arba daugiau išvardytų 
pasirenkamų požymių. Siekiant išvengti abejonių, siūlomoje formuluotėje tai turėtų būti 
aiškiai nustatyta. Kadangi įregistravimas aiškiai susijęs tik su spiritiniais gėrimais, taip pat 
turėtų būti pašalinta nuoroda į galimus kitus „maisto produktus“.

Pakeitimas 22
15 straipsnio 2 dalies g punktas
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g) pareiškėjo vardą, pavardę ir adresą 
ryšiams;

g) pareiškėjo šalies atitinkamos institucijos 
pavadinimą ir adresą ryšiams;

Pagrindimas

Siekiant išvengti abejonių ir laikytis 15 straipsnio 1 dalyje nustatyto būdo, turi būti aiškiai 
nustatyta, kad atitinkama nacionalinė institucija, remdama paraiškas dėl geografinės 
nuorodos statuso, bus atsakinga už techninę bylą.

Pakeitimas 23
19 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai padeda Spiritinių gėrimų 
vadybos komitetas (toliau – Komitetas). 

1. Komisijai padeda Spiritinių gėrimų 
reguliavimo komitetas (toliau – Komitetas).

Pagrindimas

Šiuo metu nėra teisinių spiritinių gėrimų rinkos priemonių, kaip kad kitose Bendrijos rinkose. 
Todėl pavadinimas „reguliavimo komitetas“ atrodo esąs tinkamesnis už siūlomą. Be to, 
vadovaujantis komitologijos procedūra, reguliavimo komitetas turi blokuojančios mažumos 
teisę ir taip stiprina valstybių narių galias.

Pakeitimas 24
22 straipsnio a punktas

a) palengvinti perėjimą nuo Reglamente 
(EEB) Nr. 1576/89 nustatytų taisyklių prie 
šiame reglamente nustatytų taisyklių;

a) palengvinti perėjimą nuo Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 1576/89 ir Komisijos 
reglamente Nr. 1014/90 nustatytų taisyklių 
prie šiame reglamente nustatytų taisyklių;

Pagrindimas

Naujuoju reglamentu panaikinamos ir pakeičiamos reglamentų 1576/89 ir 1014/90 nuostatos, 
todėl jie abu turi būti įtraukti į šį straipsnį.

Pakeitimas 25
23 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1576/89 
panaikinamas.

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1576/89 ir 
Komisijos reglamentas Nr. 1014/90 
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panaikinami. 

Pagrindimas

Abiejų reglamentų – 1576/89 ir 1014/90 – iš dalies pakeistos nuostatos turi būti įtrauktos į 
siūlomą naująjį reglamentą. Siekiant pašalinti dviprasmiškumą, įsigaliojus naujajam teisės 
aktui, abu šie reglamentai turėtų būti panaikinti.

Pakeitimas 26
I priedo 1 punktas

1. Saldinimas: 1. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis.
saldinimas, tai vieno ar kelių išvardytų 
produktų panaudojimas ruošiant spiritinius 
gėrimus:

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui 
būdingos šios savybės:

a) pusiau baltas cukrus, baltasis cukrus, 
rafinuotas baltasis cukrus, dekstrozė, 
fruktozė, gliukozės sirupas, skystas cukrus, 
invertuotas skystas cukrus, invertuoto 
cukraus sirupas, pagal Direktyvoje 
2001/111/EB[10] pateiktus apibrėžimus;

a) organoleptinės savybės: jokio kito 
skonio, išskyrus žaliavos skonį;

b) rektifikuota koncentruota vynuogių 
misa, koncentruota vynuogių misa, šviežia 
vynuogių misa;

b) minimali alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais: 96,0 tūrio proc.;

c) "Degintas cukrus", tai produktas, gautas 
reguliuojamu būdu kaitinant vien tik 
sacharozę, be šarmų, mineralinių rūgščių 
ar kitokių cheminių priedų;

c) didžiausias leistinas priemaišų kiekis:

d) medus pagal Tarybos direktyvoje 
2001/110/EB[11] pateiktą apibrėžimą;

i) bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto 
rūgšties kiekiu, g/dm3 absoliutaus 
alkoholio: 1,5,

e) saldžiavaisio pupmedžio sirupas; ii) esterių kiekis, išreikštas etilo acetato 
kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio: 1,3,

f) kitos natūralios angliavandenių 
medžiagos, turinčios panašų poveikį kaip ir 
minėtieji produktai;

iii) aldehidų kiekis, išreikštas acetaldehido 
kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio: 0,5,

g) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 94/35/EB[12] apibrėžti 
saldikliai.

iv) aukštesniųjų alkoholių kiekis, išreikštas 
2–metil–1–propanolio kiekiu, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 0,5,
v) metilo alkoholio kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 50,
vi) sausųjų medžiagų kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio:
vii) lakiųjų azoto bazių kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 0,1,
viii) furfurolo kiekis: neaptinkamas.



PA\624137LT.doc 17/42 PE 376.566v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas
Pakeitus techninių apibrėžimų ir reikalavimų tvarką, būtų geriau atsižvelgiama į tikrąjį šių 
veiksmų pobūdį gaminant spiritinius gėrimus.

Taip pat siūloma įvesti dvi naujas dalis (5a ir 6a), kuriose būtų apibrėžiami autentiškumo 
rodikliai ir tradicinė švelninimo praktika. 

Pakeitimas 27
I priedo 2 punktas

2. Sumaišymas: 2. Žemės ūkio kilmės distiliatas:
Sumaišymas, tai dviejų ar daugiau 
skirtingų gėrimų arba gėrimo su vienu ar 
daugiau žemės ūkio kilmės distiliatu ar 
etilo alkoholiu jungimas, siekiant gauti 
naują gėrimą.

Žemės ūkio kilmės distiliatas – tai 
alkoholinis skystis, gautas distiliavimo 
būdu iš alkoholinio rauginimo būdu 
fermentuotų žemės ūkio produktų, 
išvardytų Sutarties I priede, tačiau 
neturintis etilo alkoholio arba spiritinio 
gėrimo savybių, bet išlaikęs naudotų 
žaliavų aromatą ir skonį.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 28
I priedo 3 punktas

3. Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis. 3. Brandinimas arba išlaikymas:
Žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui 
būdingos šios savybės:

Brandinimas ar išlaikymas – tai procesas 
kurio metu leidžiama vykti natūralioms tam 
tikroms reakcijoms, laikant spiritinį gėrimą 
atitinkamose talpyklose ir tokiu būdu 
siekiant suteikti jam naujų organoleptinių 
savybių;

a) organoleptinės savybės: jokio kito 
skonio, išskyrus žaliavos skonį;
b) minimali alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais: 96,0 tūrio proc.;
c) didžiausias leistinas priemaišų kiekis:
i) bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto 
rūgšties kiekiu, g/dm3 absoliutaus 
alkoholio: 1,5,
ii) esterių kiekis, išreikštas etilo acetato 
kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio: 1,3,
iii) aldehidų kiekis, išreikštas acetaldehido 
kiekiu, g/dm3 absoliutaus alkoholio: 0,5,
iv) aukštesniųjų alkoholių kiekis, išreikštas 
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2–metil–1–propanolio kiekiu, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 0,5,
v) metilo alkoholio kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 50,
vi) sausųjų medžiagų kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio:
vii) lakiųjų azoto bazių kiekis, g/dm3 
absoliutaus alkoholio: 0,1,
viii) furfurolo kiekis: neaptinkamas.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 29
I priedo 4 punktas

4. Vandens pylimas: 4. Saldinimas:
Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama 
įpilti vandens, distiliuoto ar 
demineralizuoto, bet tik tuo atveju, jei 
vandens kokybė atitinka nacionalines 
nuostatas, priimtas įgyvendinant Direktyvas 
80/777/EEB[13] ir 80/778/EEB[14], ir dėl 
įpilto vandens nepasikeičia produkto 
pobūdis.
Šis vanduo gali būti distiliuotas, 
demineralizuotas, išgrynintas ar 
suminkštintas.

Saldinimas – tai vieno ar kelių išvardytų 
produktų panaudojimas ruošiant spiritinius 
gėrimus:

a) pusiau baltas cukrus, baltasis cukrus, 
rafinuotas baltasis cukrus, dekstrozė, 
fruktozė, gliukozės sirupas, skystas cukrus, 
invertuotas skystas cukrus, invertuoto 
cukraus sirupas, pagal Direktyvoje 
2001/111/EB[10] pateiktus apibrėžimus;
b) rektifikuota koncentruota vynuogių 
misa, koncentruota vynuogių misa, šviežia 
vynuogių misa;
c) "degintas cukrus"- tai produktas, gautas 
reguliuojamu būdu kaitinant vien tik 
sacharozę, be šarmų, mineralinių rūgščių 
ar kitokių cheminių priedų;
d) medus pagal Tarybos direktyvoje 
2001/110/EB[11] pateiktą apibrėžimą;
e) saldžiavaisio pupmedžio sirupas;
f) kitos natūralios angliavandenių 
medžiagos, turinčios panašų poveikį kaip ir 
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minėtieji produktai;
g) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 94/35/EB[12] apibrėžti 
saldikliai.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 30
I priedo 5 punktas

5. Derinimas: 5. Aromatinimas:
Derinimas, tai dviejų ar daugiau gėrimų, 
kurie priklauso tai pačiai kategorijai ir 
skiriasi vienas nuo kito tiktai 
nereikšmingais sudėties ypatumais, kuriuos 
nulemia vienas ar daugiau toliau išvardytų 
veiksnių, sumaišymas:

Aromatinimas – tai vienos ar kelių 
aromatinių medžiagų, apibrėžtų Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte, 
naudojimas gaminant spiritinius gėrimus;

a) paruošimo būdai;
b) naudoti distiliatoriai;
c) brandinimo ar išlaikymo laikotarpis;
d) geografinė gamybos vietovė.
Taip pagamintas spiritinis gėrimas yra tos 
pačios kategorijos kaip ir originalus 
spiritinis gėrimas prieš derinimą.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 31
I priedo 5 a punktas (naujas)

5a. Autentiškumo rodikliai:
Siekiant vartotojų ir registruotojo prekės 
pavadinimo saugumo, distiliuoti spiritiniai 
gėrimai gali turėti atpažinimo medžiagų, 
naudojamų kaip registruoto prekės 
pavadinimo rodikliai, jei tai leidžia 
atitinkamo spiritinio gėrimo apibrėžimas. 
Šios medžiagos turi būti maistinės kokybės 
ir produkte turi sudaryti ne daugiau kaip 
0,1% w/v bei nesudaryti specifinio skonio. 

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.
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Pakeitimas 32

I priedo 6 punktas

6. Brandinimas arba išlaikymas: 6. Dažymas:

Brandinimas ar išlaikymas, tai procesas 
kurio metu leidžiama vykti natūralioms tam 
tikroms reakcijoms, laikant spiritinį gėrimą 
atitinkamose talpyklose ir tokiu būdu 
siekiant suteikti jam naujų organoleptinių 
savybių;

Dažymas – tai vieno ar daugiau dažiklių, 
apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 94/36/EB[15], naudojimas 
gaminant spiritinius gėrimus.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 33
I priedo 6a punktas (naujas)

6a. Švelninimas:
Švelninimas – tai tradicinis produktų, 
minimų 1 punkto a-f papunkčiuose, 
naudojimas daugiausia iki 2 proc., siekiant 
suteikti spiritiniams gėrimams galutinius 
specifinius požymius ir nepažeidžiant 
valstybių narių specifinių teisės aktų, 
patvirtintų iki Reglamento 1576/89 
įsigaliojimo.

Pagrindimas

„Švelninimas“ yra tradicinė dar neapibrėžta kai kurių spiritinių gėrimų gamybos praktika, 
kuri skiriasi nuo saldinimo arba aromatinimo. Manome, kad, siekiant išvengti klaidingo 
supratimo bei piktnaudžiavimo ir apsaugoti ES spiritinių gėrimų kokybę, užtikrinamą 
tradiciniais gamybos metodais, ateityje reglamentuojant spiritinius gėrimus reikės techninio 
apibrėžimo.

Įtrauktu sakiniu „nepažeidžiant valstybių narių specifinių teisės aktų, patvirtintų iki...,“ 
siekiama apimti specifinius Ispanijos teisės aktus, priimtus iki Reglamento 1576/89 
įsigaliojimo ir „Brandy de Jerez“ atžvilgiu nustatančius 35g/l švelninimo ribą. Tai įvyksta dėl 
tradicinio Brandy de Jerez brandinimo proceso, kuriuo vadovaudamiesi kai kurie gamintojai 
gali laikyti spiritinius gėrimus statinėse, kuriose buvo laikomi saldūs Pedro Ximénez rūšies 
cheresai.  Žr. 26 pakeitimą.
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Pakeitimas 34
I priedo 7 punktas

7. Aromatinimas: 7. Vandens pylimas:
Aromatinimas - tai vienos ar kelių 
aromatinių medžiagų, apibrėžtų Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte, 
naudojimas gaminant spiritinius gėrimus; 

Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama 
įpilti vandens, distiliuoto ar 
demineralizuoto, bet tik tuo atveju, jei 
vandens kokybė atitinka nacionalines 
nuostatas, priimtas įgyvendinant Direktyvas 
80/777/EEB[13] ir 98/83/EEB[14], ir dėl 
įpilto vandens nepasikeičia produkto 
pobūdis.
Šis vanduo gali būti distiliuotas, 
demineralizuotas, išgrynintas ar 
suminkštintas.

Pagrindimas
Direktyva 80/778/EEB buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybės. (Pastaba: Iš dalies pakeista Direktyva 80/777/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, 
suderinimo išlieka galioti). Taip pat žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 35
I priedo 8 punktas

8. Dažymas: 8. Derinimas:
Dažymas - tai vieno ar daugiau dažiklių, 
apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 94/36/EB[15], naudojimas 
gaminant spiritinius gėrimus.

Derinimas – tai dviejų ar daugiau gėrimų, 
kurie priklauso tai pačiai kategorijai ir 
skiriasi vienas nuo kito tiktai 
nereikšmingais sudėties ypatumais, kuriuos 
nulemia vienas ar daugiau toliau išvardytų 
veiksnių, sumaišymas:
a) paruošimo būdai;
b) naudoti distiliatoriai;
c) brandinimo ar išlaikymo laikotarpis;
d) geografinė gamybos vietovė.
Taip pagamintas spiritinis gėrimas yra tos 
pačios kategorijos kaip ir originalus 
spiritinis gėrimas prieš derinimą.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 36
I priedo 9 punktas
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9. Žemės ūkio kilmės distiliatas: 9. Sumaišymas:
Žemės ūkio kilmės distiliatas - tai 
alkoholinis skystis, gautas distiliavimo 
būdu iš alkoholinio rauginimo būdu 
fermentuotų žemės ūkio produktų, 
išvardytų Sutarties I priede, tačiau 
neturintis etilo alkoholio arba spiritinio 
gėrimo savybių, bet išlaikęs naudotų 
žaliavų aromatą ir skonį.

Sumaišymas – tai dviejų ar daugiau 
skirtingų gėrimų arba gėrimo su vienu ar 
daugiau žemės ūkio kilmės distiliatu ar 
etilo alkoholiu jungimas, siekiant gauti 
naują gėrimą.

Pagrindimas
Žr. 26 pakeitimą.

Pakeitimas 37
I priedo 14 punktas

14. Ženklinimas 14. Pateikimas.
Ženklinimas etiketėmis, tai visi aprašai ir 
kitos nuorodos, ženklai, iliustracijos ar 
prekių ženklai, skirti atskirti gėrimą ir 
kurie yra nurodomi ant tos pačios taros, 
įskaitant uždarymo įtaisus ar prie taros 
pridėtose etiketėse ir ant apdangos, 
juosiančios butelio kaklelį.

Pateikimas – tai ant taros, įskaitant dangtį, 
ženklinant etiketėmis ir ant pakuočių 
naudotos sąvokos, įskaitant reklamą ir 
pardavimo skatinimą.

Pagrindimas
Siekiant apsaugoti vartotojus, turi būti aiškiai nustatyta, kad įtraukiamas ne tik 
transportavimas, bet ir pardavimo tara. Taip pat žr. 27 pakeitimą.

Pakeitimas 38
I priedo 15 punktas

15. Pateikimas. 15. Ženklinimas
Pateikimas, tai ant taros, įskaitant dangtį, 
ženklinant etiketėmis ir ant pakuočių 
naudotos sąvokos, įskaitant reklamą ir 
pardavimo skatinimą.

Ženklinimas etiketėmis – tai visi aprašai ir 
kitos nuorodos, ženklai, iliustracijos ar 
prekių ženklai, skirti atskirti gėrimą ir 
kurie yra nurodomi ant tos pačios taros, 
įskaitant uždarymo įtaisus ar prie taros 
pridėtose etiketėse ir ant apdangos, 
juosiančios butelio kaklelį.

Pakeitimas 39
II priedo paantraštė
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A kategorija: Spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pagrindimas

Siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą bendrų spiritinių gėrimų sąvokų 
klasifikaciją.

Pakeitimas 40
II priedo 1 skirsnio a punktas

a) Romas yra:

(1) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu iš 
melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 
96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

(a) spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik 
alkoholinio rauginimo ir distiliavimo būdu iš 
melasos ar sirupo, gauto cukranendrių 
cukraus gamybos metu, arba iš pačių 
cukranendrių syvų ir distiliuotas iki 
alkoholio koncentracijos, ne didesnės kaip 
96 tūrio proc., kad distiliatas turėtų 
išskirtines romui būdingas organopleptines 
savybes;

arba
2) šis spiritinis gėrimas pagamintas 
alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo 
būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis 
romui būdingomis aromato savybėmis, 
kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne 
mažesnis kaip 2,25 g/dm3 absoliutaus 
alkoholio.

Pagrindimas

a punkto 1 ir 2 dalių išskyrimas neturi prasmės, nes pastarajame nurodomi „tradiciniai“ 
romai, tiksliai apibrėžti e punkte. a punkto 2 papunktis yra nereikalingas ir turi būti 
išbrauktas.

Pakeitimas 41
II priedo 1 skirsnio c ir d punktai

c) Rome neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio.

c) Rome neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės 
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distiliato;
d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant romą.

d) Romas nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „romą“, dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama 
naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; būtina 
užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.  

Tradicinėje romo gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl Komisijos 
pasiūlyme suteikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 42
II priedo 2 skirsnio c ir d punktai

c) Whisky arba whiskey neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Whisky arba whiskey neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės 
ūkio kilmės distiliato.

d) Whisky arba whiskey neturi būti 
saldinamas ar aromatinamas ir turėti kitų, 
išskyrus paprastą dažančią karamelę, priedų.

d) Whisky arba whiskey neturi būti 
švelninamas, saldinamas ar aromatinamas ir 
turėti kitų, išskyrus paprastą dažančią 
karamelę, priedų.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „whisky“, dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama 
naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; būtina 
užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.  

Pakeitimas 43
II priedo 3 skirsnio c ir d punktai

c) Grūdų spiritiniame gėrime neturi būti
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Grūdų spiritiniame gėrime neturi būti 
įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar 
žemės ūkio kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 

d) Grūdų spiritinis gėrimas 
nearomatinamas.
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88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant grūdų 
spiritinį gėrimą.

Pagrindimas
Nuostatomis, reglamentuojančiomis „grūdų spiritinį gėrimą“, dabartiniuose teisės aktuose 
neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; 
būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje grūdų spiritinio gėrimo gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl 
Komisijos pasiūlyme suteikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 44
II priedo 4 skirsnio c ir d punktai

c) Vyno spiritiniame gėrime neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Vyno spiritiniame gėrime neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės 
ūkio kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant vyno spiritinį 
gėrimą.

d) Vyno spiritinis gėrimas 
nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „vyno spiritinį gėrimą“, dabartiniuose teisės aktuose 
neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; 
būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje vyno spiritinio gėrimo gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl 
Komisijos pasiūlyme suteikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 45
II priedo 4 skirsnio d a punktas (naujas)

(da) Tais atvejais, kai šis gėrimas buvo 
brandinamas, jį ir toliau galima parduoti 
kaip „vyno spiritinį gėrimą“, jei jis buvo 
brandinamas 5 skirsnyje nurodytam 
produktui numatytą laikotarpį arba ilgiau.
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Pagrindimas

Ši nuostata dabar įtvirtinta Reglamento 1576/89 1 straipsnio 4 dalies d punkte. Siūlomu 
pakeitimu siekiama išlaikyti status quo.

Pakeitimas 46
II priedo 5 skirsnio c ir d punktai

c) Brandy arba Weinbrand neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Brandy arba Weinbrand neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės 
ūkio kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Brandy arba 
Weinbrand .

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „Brandy“ arba „Weinbrand“, dabartiniuose teisės 
aktuose neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės 
distiliato; būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

c punktas nereikalingas, kadangi 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 47
II priedo 6 skirsnio c punktas

c) Vynuogių išspaudų spiritiniame gėrime 
arba vynuogių išspaudose neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Vynuogių išspaudų spiritiniame gėrime 
arba vynuogių išspaudose neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės 
ūkio kilmės distiliato.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „vynuogių išspaudų spiritinį gėrimą“ arba „vynuogių 
išspaudas“, dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.
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Pakeitimas 48
II priedo 7 skirsnio c ir d punktai

c) Vaisių išspaudų spiritiniame gėrime neturi 
būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Vaisių išspaudų spiritiniame gėrime neturi 
būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo alkoholio 
ar žemės ūkio kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant vaisių 
išspaudų spiritinį gėrimą.

d) Vaisių išspaudų spiritinis gėrimas 
nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „vaisių išspaudų spiritinį gėrimą“, dabartiniuose teisės 
aktuose neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės 
distiliato; būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje vaisių išspaudų spiritinio gėrimo gamyboje negalima naudoti aromatinių 
medžiagų. Todėl Komisijos pasiūlyme suteikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė 
nenori.

Pakeitimas 49
II priedo 8 skirsnio c ir d punktai

c) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin 
brandy neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio.

c) Razinų spiritiniame gėrime arba raisin 
brandy neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės 
distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant vaisių 
išspaudų spiritinį gėrimą. 

d) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin 
brandy nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „razinų spiritinį gėrimą“ arba „raisin brandy“, 
dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei 
žemės ūkio kilmės distiliato; būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje razinų spiritinio gėrimo arba raisin brandy gamyboje negalima naudoti 



PE 376.566v01-00 28/42 PA\624137LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

aromatinių medžiagų. Todėl Komisijos pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos 
pramonė nenori.

Pakeitimas 50
II priedo 9 skirsnio d ir e punktai

d) Vaisių eau de vie neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Vaisių eau de vie neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio 
kilmės distiliato.

e) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant vaisių 
spiritinį gėrimą. 

d) Vaisių eau de vie nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „vaisių eau de vie“, dabartiniuose teisės aktuose 
neleidžiama naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; 
būtina užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje vaisių eau de vie gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl 
Komisijos pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 51
II priedo 10 skirsnio c ir d punktai

c) Obuolių sidro spiritiniame gėrime, 
obuolių sidro brandy arba kriaušių sidro 
spiritiniame gėrime neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio.

c) Obuolių sidro spiritiniame gėrime, 
obuolių sidro brandy arba kriaušių sidro 
spiritiniame gėrime neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio 
kilmės distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant obuolių sidro 
spiritinį gėrimą, obuolių sidro brandy arba 
kriaušių sidro spiritinį gėrimą.

d) Obuolių sidro spiritinis gėrimas, obuolių 
sidro brandy arba kriaušių sidro spiritinis 
gėrimas nearomatinamas.

Pagrindimas

Tradicinėje obuolių sidro spiritinio gėrimo, obuolių sidro brandy arba kriaušių sidro 
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spiritinio gėrimo gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų.

Todėl Komisijos pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 52
II priedo 11 skirsnio c ir d punktai

c) Hefebrand neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio.

c) Hefebrand neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės 
distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant romą. 

d) Hefebrand nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „Hefebrand“, dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama 
naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; būtina 
užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje Hefebrand gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl Komisijos 
pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 53
II priedo 12 skirsnio c ir d punktai

c) Bierbrand neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio.

c) Bierbrand neturi būti įpilta žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės 
distiliato.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant romą.

d) Bierbrand nearomatinamas.

Pagrindimas

Nuostatomis, reglamentuojančiomis „Bierbrand“, dabartiniuose teisės aktuose neleidžiama 
naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato; būtina 
užtikrinti, kad šis draudimas išliktų.

Tradicinėje Bierbrand gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl Komisijos 
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pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 54
II priedo 1 skirsnis

B kategorija: ypatingieji spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pagrindimas

Ši siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą bendrų sąvokų klasifikaciją.

Pakeitimas 55
II priedo 13 skirsnio c punktas

c) Maceravimo ir distiliavimo būdu 
pagamintų spiritinių gėrimų (prieš kuriuos 
nurodytas vaisiaus pavadinimas) 
aromatiniams gali būti papildytas 
kvapiosiomis medžiagomis ir (arba) 
kvapiųjų medžiagų preparatais, išskyrus 
esančiais naudojamuose vaisiuose. Tik 
natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant maceravimo 
ir distiliavimo būdu gautus spiritinius 
gėrimus (prieš kuriuos nurodytas vaisiaus 
pavadinimas). Gėrimui būdingas skonis ir 
jo spalva turi būti išgaunami tik iš 
naudojamų vaisių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Taikomas 9 skirsnio d punktas: vaisių eau de vie nearomatinamas.

Pakeitimas 56
II priedo 14 skirsnio a punktas

a) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, 

a) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, 
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gaunamas maceruojant nefermentuotas 
uogas, pvz., avietes, gervuoges, mėlynes ir 
kitokias, žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje 
ir po to distiliuojant.

gaunamas maceruojant nefermentuotus 
vaisius, išvardytus 13 skirsnio a punkto 
2 papunktyje, abrikosus, persikus, riešutus 
arba daržoves žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholyje ir po to distiliuojant.

Pagrindimas

„Geist" apibrėžiamas Reglamento 1576/89 1 straipsnio 4 dalies i punkto 3 papunktyje, 
kuriame nenurodoma, kad jis gaminamas tik iš uogų – jis gali būti gaminamas iš vaisių 
apskritai. Todėl, įtraukus abrikosus ir persikus, būtų išlaikytas status quo. Ir 
„Aprikosengeist“, ir „Pfirsichgeist“ (persikų geist) Vokietijoje turi ilgą tradiciją. 

Geist, pagaminti iš daržovių ar riešutų, yra gana nauji produktai. Įtraukus šiuos produktus į 
geist apibrėžimą, būtų praktiškai taikomas 2 konstatuojamosios dalies paskutinis sakinys „Į 
technologines naujoves turėtų būti atsižvelgiama tada, kai tokios naujovės tinka kokybei 
gerinti“.

Pakeitimas 57
II priedo 14 skirsnio c punktas

c) Geist (kartu nurodant vaisiaus 
pavadinimą) gali būti aromatinamas 
kvapiosiomis medžiagomis ir (arba) 
kvapiųjų medžiagų preparatais, išskyrus 
esančius naudojamuose vaisiuose. Tik 
natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Geist (kartu 
nurodant vaisiaus pavadinimą). Gėrimui 
būdingas skonis ir jo spalva turi būti 
išgaunami tik iš naudojamų vaisių.

c) Geist nearomatinamas.

Pagrindimas

Tradicinėje geist gamyboje negalima naudoti aromatinių medžiagų. Todėl Komisijos 
pasiūlyme teikiama galimybė yra nereikalinga; jos pramonė nenori.

Pakeitimas 58
II priedo 16 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų Išbraukta.
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preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Gencijonų 
spiritinį gėrimą.

Pagrindimas

Šis punktas nereikalingas, kadangi 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 59
II priedo 20 skirsnio a punkto 1 papunktis

1) vien tik gautas iš žemės ūkio kilmės 
alkoholio su ne didesniu kaip 5 gramų 
metanolo kiekiu, tenkančiu vienam 
hektolitrui absoliutaus alkoholio.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūlomu ES apibrėžimu neleidžiama įtraukti autentiškumo rodiklių. Pagal juos produktai 
atpažįstami kaip autentiški, jie gali būti pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.

Pakeitimas 60
II priedo 20 skirsnio a punkto 2 papunktis

2) turintis būdingą aromatą, suteiktą 
perdistiliuojant tradiciniuose, etilo alkoholiui 
naudojamuose, distiliatoriuose, esant visoms 
naudojamoms natūralioms augalinėms 
medžiagoms,

2) turintis būdingą aromatą, suteiktą 
perdistiliuojant tradiciniuose, etilo alkoholiui 
naudojamuose, distiliatoriuose, esant visoms 
naudojamoms natūralioms augalinėms 
medžiagoms; distiliatas ir bet kurios kitos 
rūšies įpilamas alkoholis turi būti gautas 
tik iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, 
atitinkančio I priede išvardytas savybes ir 
neturinčio daugiau kaip 5g/dm3absoliutaus 
metilo alkoholio,

Pagrindimas

Siūlomu ES apibrėžimu neleidžiama įtraukti autentiškumo rodiklių. Pagal juos produktai 
atpažįstami kaip autentiški, jie gali būti pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.
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Pakeitimas 61
II priedo 20 skirsnio a punkto 4 papunktis

4) į kurį gali būti pilamas vien tik tos pačios 
žaliavos etilo alkoholis,

Išbraukta.

Pagrindimas

Siūlomu ES apibrėžimu neleidžiama įtraukti autentiškumo rodiklių. Pagal juos produktai 
atpažįstami kaip autentiški, jie gali būti pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.

Pakeitimas 62
II priedo 20 skirsnio a punkto 5 papunktis

5) į kurį nepridėta saldiklių ar dažiklių, Išbraukta.

Pagrindimas

Siūlomu ES apibrėžimu neleidžiama įtraukti autentiškumo rodiklių. Pagal juos produktai 
atpažįstami kaip autentiški, jie gali būti pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.

Pakeitimas 63
II priedo 20 skirsnio a punkto 6 papunktis

6) į kurį nepridėta kitokių, išskyrus 
vandenį, ingredientų. 

(6) į kurį įpilta tik vandens, kaip apibrėžta 
I priedo 4 punkte ir/arba autentiškumo 
indikatoriaus, kaip apibrėžta I priedo 
6 punkte.

Pagrindimas

Siūlomu ES apibrėžimu neleidžiama įtraukti autentiškumo rodiklį. Pagal juos produktai 
atpažįstami kaip autentiški, jie gali būti pagrindinė kovos su produktų klastojimu priemonė.

Pakeitimas 64
II priedo 23 skirsnio c punktas
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c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant anyžiais 
aromatintus spiritinius gėrimus.

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, kadangi 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 65
II priedo 24 skirsnis

a) Pastis, tai spiritinis gėrimas, turintis 
natūralių paprastųjų saldymedžių šaknų ( 
Glycyrrhiza glabra ) ekstraktų, su kuriais į 
gėrimą patenka „halkonais“ vadinamų 
dažiklių ir glicirizo rūgšties, kurių 
mažiausias ir didžiausias kiekis turi būti 
atitinkamai 0,05 ir 0,5 g/dm3.

a) Pastis, tai spiritinis gėrimas, turintis 
natūralių paprastųjų saldymedžių šaknų ( 
Glycyrrhiza rūšių ) ekstraktų, su kuriais į 
gėrimą patenka „halkonais“ vadinamų 
dažiklių ir glicirizo rūgšties, kurių 
mažiausias ir didžiausias kiekis turi būti 
atitinkamai 0,05 ir 0,5 g/dm3. 

b) Minimali Pastis alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 40 tūrio proc.

b) Minimali Pastis alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 40 tūrio proc.

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Pastis .
d) Pastis yra mažiau kaip 100 g/dm3 
cukraus, o mažiausias ir didžiausias anetolio 
lygis yra atitinkamai1,5 g/dm3 ir 2,0 g/dm3.

c) Pastis yra mažiau kaip 100 g/dm3 
cukraus, o mažiausias ir didžiausias anetolio 
lygis yra atitinkamai1,5 g/dm3 ir 2,0 g/dm3.

Pagrindimas

Glycyrrhiza glabra auga tik labai nedaugelyje Viduržemio jūros regionų. Todėl, jeigu jos 
taptų neprieinamos dėl atmosferos arba geopolitinių priežasčių, pastis nebūtų įmanoma 
gaminti. Išplėtus apibrėžimą ir jį taikant natūraliems kitų Glycyrrhiza rūšių ekstraktams, šios 
problemos būtų išvengta.

c punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius gėrimus, 
išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais.
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Pakeitimas 66
II priedo 25 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Pastis .

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 67
II priedo 26 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant anis .

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 68
II priedo 29 skirsnis

a) Vodka, tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio.

a) Vodka, tai spiritinis gėrimas, gaminamas 
iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio. 

1) gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš žemės ūkio žaliavų,

1) gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, arba iš
i) grūdų, bulvių ir/arba melasos, arba

ii) iš vaisių.

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, 2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, 
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kad naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

kad naudojamoms žaliavoms būdingos 
organoleptinės savybės ir fermentavimo 
metu susidariusių atliekinių produktų 
savybės būtų sumažintos atrankos būdu.

Šis procesas gali būti tęsiamas 
perdistiliuojant ir (arba) paruošiant 
naudojantis atitinkamomis technologijomis, 
įskaitant aktyvintų medžio anglių 
panaudojimą, siekiant gaminiui siekiant 
suteikti ypatingas organoleptines savybes.

Šis procesas gali būti tęsiamas 
perdistiliuojant ir (arba) paruošiant 
naudojantis atitinkamomis technologijomis, 
įskaitant aktyvintų medžio anglių 
panaudojimą, siekiant gaminiui siekiant 
suteikti ypatingas organoleptines savybes.

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 10 
g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I 
priede etilo alkoholiui nustatytus lygius, 
išskyrus, kad metilo alkoholio kiekis 
galutiniame produkte neturi viršyti 10 
g/dm3 absoliutaus alkoholio.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali vodka alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais yra 37,5 tūrio proc.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, tai iš fermentuotų žaliavų 
gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

c) Vienintelės kvapiosios medžiagos, kurios 
gali būti dedamos, tai iš fermentuotų žaliavų 
gautame distiliate esantys kvapiųjų 
medžiagų junginiai. Gaminiui gali būti 
suteiktos ypatingos, skirtingos nuo 
vyraujančio aromato, organoleptinės 
savybės.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame 
matymo plote, kur pateikiamas prekinis 
pavadinimas, nurodo žemės ūkio kilmės 
etilo alkoholiui pagaminti naudotas 
žaliavas. Rašmenys negali būti didesni už 
pusę ir mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, iš vaisių pagamintos vodka 
aprašymas, pateikimas ir ženklinimas 
etiketėmis tame pačiame matymo plote, kur 
pateikiamas prekinis pavadinimas, nurodo 
frazę „distiliuota iš...“ ir vaisiaus (-ų), 
naudojamo (–ų) pagaminti žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholį, pavadinimą. 
Rašmenys negali būti didesni už pusę ir 
mažesni už vieną trečiąją prekiniam 
pavadinimui naudotų rašmenų dydžio.

Pagrindimas

Siekiama išspręsti ginčytiną klausimą, iš kokių žaliavų gali būti gaminama vodka.  Viena 
vertus, laikomasi požiūrio, kad pasiūlymu teisėti produktai neturi būti pašalinami iš vodka 
rinkos; kita vertus, juo siekiama spręsti suinteresuotų asmenų, ypač iš Šiaurės valstybių 
narių, išsakytas problemas.

Šiuo pakeitimu atskiriama vodka, gaminama iš grūdų, bulvių ir melasos (ir runkelių, ir 
cukrašvendrių melasos; pirmuoju atveju ES daugiau vodka pagaminama iš cukrinių runkelių 
negu iš, pvz., bulvių, o antruoju – jeigu būtų įtraukta runkelių melasa, o cukrašvendrių 
melasa – ne, tai sukeltų ginčą PPO), ir vodka, gaminama iš vaisių. Pasiūlyme panaikinamas 
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reikalavimas, kad žaliavos būtų nurodytos ant vodka, gaminamos iš grūdų, bulvių ar melasos, 
etikečių: atsižvelgiama į pramonės atstovų teiginius, kad vartotojai, įsigydami vodka, nelaiko 
šios informacijos svarbia. Iš vaisių, į kuriuos šiuo tikslu reikia įtraukti vynuoges, 
distiliuojamos vodka apibrėžimas visais atžvilgiais yra tas pats kaip ir kitos vodka, taip 
užtikrinant atitinkamą kokybę. Tačiau šių mažiau paplitusių vodka rūšių apibrėžime išlieka 
reikalavimas, kad žaliavos būtų nurodytos ant etiketės fraze „Vodka - distiliuota iš ...“

Pakeitimas 69
II priedo 36 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Sloe gin .

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 70
II priedo 40 skirsnio a punktas

a) Nocino, tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokusių graikinių riešutų ( 
Jugians regid L.) branduoliai, kuriame 
invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis 
yra ne mažesnis kaip 100 g/dm3. 

a) Nocino - tai likeris, kuriam aromatą 
suteikia įdedami maceruoti ir (arba) 
distiliuoti neprinokę graikiniai riešutai ( 
Juglans regid L.), kuriame invertuotu 
cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne 
mažesnis kaip 100 g/dm3. 

Pagrindimas
Sąvoką „branduoliai“ reikia išbraukti. Juos paminėti Reglamente 1576/89 buvo klaida, nes
„Nocino“ gaminamas iš viso neprinokusio graikinio riešuto.

Jugians regia L. turi būti pakeista į Juglans regia L. Tai tikriausiai rašybos klaida.

Pakeitimas 71
II priedo 41 skirsnio c punktas
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c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant kiaušininį 
likerį arba advocaat arba avocat arba 
Advokat .

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 72
II priedo 42 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant likerį su 
kiaušiniais.

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 73
II priedo 44 skirsnio c punktas

c) Tik natūralūs kvapiųjų medžiagų 
pagrindai ir preparatai, apibrėžti 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 
dalies b punkto i papunktyje ir 1 straipsnio 
2 dalies c punkte, gali būti naudojami 
gaminant Berenburg arba Beerenburg .

Išbraukta.

Pagrindimas
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Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 74 
II priedo 45 skirsnio c punktas

c) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų 
preparatai, apibrėžti Direktyvos 
88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b punkto i 
papunktyje ir 1 straipsnio 2 dalies c punkte, 
gali būti naudojami gaminant Topinambur 
.

Išbraukta.

Pagrindimas
Šis punktas nereikalingas, nes 3 straipsnyje (naujame) leidžiama aromatinti spiritinius 
gėrimus, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama konkrečiais tų spiritinių gėrimų apibrėžimais. 

Pakeitimas 75
II priedo paantraštė

C kategorija: kiti spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pagrindimas

Ši siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą bendrų spiritinių gėrimų sąvokų 
klasifikaciją.

Pakeitimas 76
II priedo C kategorijos 1 punktas

1. Visi spiritiniai gėrimai, kurie atitinka 1 
straipsnio apibrėžimą, bet neatitinka 
kategorijoms A ar B keliamų sąlygų yra 
aprašomi, pateikiami ir ženklinami 
etiketėmis su prekiniu pavadinimu –
spiritinis gėrimas.

Išbraukta.
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Pagrindimas

Ši siūloma formuluotė atsiranda išbraukus trigubą bendrų spiritinių gėrimų sąvokų 
klasifikaciją.

Pakeitimas 77
II priedo C kategorijos 2 punktas

2. Rum-Verschnitt yra gaminamas 
Vokietijoje ir gaunamas maišant romą su 
alkoholiu taip, kad mažiausiai 5 % 
alkoholio, esančio galutiniame produkte, 
būtų iš romo.  Ženklinant etiketėmis ir 
pateikiant produktą Rum-Verschnitt, žodis 
Verschnitt turi būti įrašytas apraše, 
pateikiant arba ženklinant etiketėmis to 
paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei 
toje pačioje eilutėje kaip ir žodis Rum; o jei 
tai yra butelis – pagrindinėje etiketėje.  Jei 
šis produktas yra parduodamas už Vokietijos 
rinkos ribų, etiketėje turi būti nurodyta 
gėrimui pagaminti panaudotų alkoholio rūšių
sudėtis.

47. Rum-Verschnitt yra gaminamas 
Vokietijoje ir gaunamas maišant romą su 
alkoholiu taip, kad mažiausiai 5 % 
alkoholio, esančio galutiniame produkte, 
būtų iš romo.  Ženklinant etiketėmis ir 
pateikiant produktą Rum-Verschnitt, žodis 
Verschnitt turi būti įrašytas apraše, 
pateikiant arba ženklinant etiketėmis to 
paties šrifto, dydžio ir spalvos raidėmis bei 
toje pačioje eilutėje kaip ir žodis Rum; o jei 
tai yra butelis – pagrindinėje etiketėje.  Jei 
šis produktas yra parduodamas už Vokietijos 
rinkos ribų, etiketėje turi būti nurodyta 
gėrimui pagaminti panaudotų alkoholio rūšių 
sudėtis.

Pakeitimas 78
II priedo C kategorijos 3 punktas

3. Slivovice yra gaminamas Čekijos 
Respublikoje ir gaunamas į slyvų distiliuotą, 
prieš galutinį distiliavimą, įpilant 30 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos žemės ūkio 
kilmės alkoholio.  Šis gaminys turi būti 
aprašytas kaip spiritinis gėrimas, bet 
pavadinimas Slivovice gali būti vartojamas 
taip pat, jį įrašant tame pačiame matymo 
lauke pagrindinėje etiketėje.  Jei čekiška 
Slivovice yra parduodama Bendrijoje, 
etiketėje turi būti nurodyta gėrimui 
pagaminti panaudotų alkoholio rūšių sudėtis.  
Ši nuostata pagal kategorijos A 9 punktą
nepažeidžia Slivovice pavadinimo vartojimo 

47. Slivovice yra gaminamas Čekijos 
Respublikoje ir gaunamas į slyvų distiliatą, 
prieš galutinį distiliavimą, įpilant 30 tūrio 
proc. alkoholio koncentracijos žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholio.  Šis gaminys turi būti 
aprašytas kaip spiritinis gėrimas, bet 
pavadinimas Slivovice gali būti vartojamas 
taip pat, jį įrašant tame pačiame matymo 
lauke pagrindinėje etiketėje.  Jei čekiška 
Slivovice yra parduodama Bendrijoje, 
etiketėje turi būti nurodyta gėrimui 
pagaminti panaudotų alkoholio rūšių sudėtis.  
Ši nuostata pagal 9 skirsnį nepažeidžia 
Slivovice pavadinimo vartojimo vaisių 
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vaisių spiritiniam gėrimui. spiritiniam gėrimui.

Pakeitimas 79
III priedo 2 punktas

2. Whisky ir (arba) Whiskey | 2. Whisky ir (arba) Whiskey |
Scotch Whisky / Scotch | Škotija |
Irish Whisky | Airija | Irish Whisky | Airija |
Whisky español Whisky español
(Šie pavadinimai gali būti papildyti 
pavadinimais "malt"" arba "grain") |

(Šie pavadinimai gali būti papildyti 
pavadinimais "malt"" arba "grain") |

Irish Whisky | Airija | Irish Whisky | Airija |
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey | 
Airija |

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey | 
Airija |

(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais 
"Pot Still" arba “malt” arba “grain”) |

(Šie pavadinimai gali būti papildyti žodžiais 
"Pot Still" arba “malt” arba “grain”) |
Scotch Whisky / Scotch | Škotija |

Pagrindimas

Nors pasiūlyme atsispindi dabartinės Reglamento 1576/89 nuostatos, Scotch Whisky 
asociacija mano, kad įtraukti sąvokas „malt“ ir „grain“ kartu su geografine nuoroda (GI) 
„Scotch Whisky / Scotch / Škotija“, pateikta III priede, yra nebūtina; tai gali potencialiai 
klaidinti. Nors šios sąvokos paprastai naudojamos GI viskiams, jos yra ne vienintelės 
leidžiamos papildomos sąvokos.  

Pastabose dėl pirmiau nurodyto 7 straipsnio 5 dalies siūloma naujojo reglamento 7 straipsnio 
5 dalyje įtvirtinti nuostatą, pagal kurią geografinėse nuorodose galėtų būti pateikta 
papildomos informacijos, bet tik tokiu atveju, jei pastarąją reglamentuoja produktą gaminanti 
valstybė narė. (Pastaba: nurodoma Reglamento 1576/89 5 straipsnio 2 dalyje.)

Be to, pirmiau minėtose nuostatose dėl 15 straipsnio 1 ir 2 dalių siūloma aiškiai nustatyti, kad 
valstybių narių institucijos bus atsakingos už paraiškas ir pridedamas technines bylas, 
pateikiamas dėl geografinių nuorodų įregistravimo.

Žinant šias nacionalinės kontrolės priemones, atrodytų tinkamiau, kad visas leistinas 
papildomas viskiams taikomas sąvokas, III priede išvardytas kaip geografines nuorodas, 
nustatytų atitinkamos šalies atitinkama institucija.  

Pakeitimas 80
III priedo 3 punkto geografinės nuorodos išnaša (nauja)
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Po „Kornbrand“ įterpiama ši išnaša: 
„minimali korn alkoholio koncentracija, 
išreikšta tūrio procentais: 32.

Pagrindimas

Korn šiuo metu Reglamento 1576/89 1 straipsnio 4 dalies c punkte apibrėžiamas kaip grūdų 
spiritinis gėrimas: „Grūdų spiritinis gėrimas“. Jis gaminamas be priedų Vokietijoje ir 
regionuose, kuriuose vokiečių kalba yra oficiali kalba
- arba vien tik distiliuojant raugintą misą ar nesmulkintus grūdus arba kviečius, miežius, 

avižas, rugius arba grikius su visomis jų sudėtinėmis dalimis,
- arba perdistiliuojant distiliatą, gautą pagal pirmąją pastraipą. Šio reglamento 

3 straipsnyje Korn atžvilgiu reikalaujama minimalios 32 proc. alkoholio koncentracijos; 
grūdų spiritiniams gėrimams ši koncentracija yra 35 proc.

Dėl to, kad Korn dabar saugomas pagal III priedą (3 punktą) kaip Vokietijos ir Austrijos 
geografinė nuoroda, susidaro padėtis, kad jo minimali alkoholio koncentracija 
reglamentuojama taip pat kaip ir nepatentuota – grūdų spiritinių gėrimų – koncentracija 
(35 proc.). Todėl siūlomu pakeitimu siekiama išlaikyti status quo.


