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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikumā ir apvienotas divas spēkā esošas regulas un precizētas stipro 
alkoholisko dzērienu definīcijas un nosaukumi. Ar šo priekšlikumu pastāvošie tiesību akti tiek 
pielāgoti jaunajām tehniskajām un PTO prasībām. Līdz ar to tiks panākts augstāks patērētāju 
aizsardzības līmenis, novērsta maldināšana un nodrošināta pārredzamība tirgū. 

Četrās nodaļās iekļauti galvenie noteikumi, tostarp noteikumi par stipro alkoholisko dzērienu 
veidiem. Pielikumos iekļautas tehniskās definīcijas.

Priekšlikums paredz ieviest trīs stipro alkoholisko dzērienu kategorijas. A kategorijā ietilpst 
virkne tīro spirtu. B kategorijā – specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni, kas var saturēt 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu. C kategorijā ietilpst citi stiprie alkoholiskie dzērieni, 
kas satur lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu un ir aromatizēti. 

Ieinteresētās puses ir noraizējušās par to, ka šīs kategorijas var radīt hierarhijas iespaidu un 
radīt neskaidrības, jo ir tādi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas var ietilpt vairākās kategorijās. 

Tradicionālo spirta ražošanas metožu izmantošanu garantē ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas 
balstās uz tehnisko failu. Tehniskais fails ir jāiesniedz Komisijai. Taču tehniskā faila 
iesniegšanai ir jābūt dalībvalstu iestāžu pienākumam. 

Priekšlikumā ir saglabāta pašlaik ES spēkā esošā degvīna definīcija, kurā noteikts, ka degvīnu 
var ražot no lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta. Virkne dalībvalstu uzskata, ka netiek 
pietiekami novērtētas šo valstu tradicionālās degvīna ražošanas metodes. Šīs valsts vēlas, lai 
par degvīnu uzskatītu tikai no kartupeļiem un labības ražotu stipro alkoholisko dzērienu. 

Tradīcijas ir jāievēro. Taču jautājums par to, kādas ir tradicionālās degvīna ražošanas 
metodes, ir strīdīgs. Ja definīcija tiks sašaurināta, nebūs iespējams izvairīties no juridiskiem 
strīdiem ar tām valstīm, kurās degvīna ražošanai izmanto citus izejmateriālus. Priekšlikumā ir 
prasība uz degvīna etiķetes norādīt tā sastāvdaļas. Tajā arī paredzēts piešķirt ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādi degvīnam, piemēram, Zviedrijas degvīns.

Komisijas mērķis ir panākt lielāku elastīgumu, nosakot, ka pielikumus groza nevis saskaņā ar 
koplēmuma procedūru, bet šie grozījumi ir pārvaldības komitejas kompetencē.

Visbeidzot, ir jāvienojas par autentiskuma pazīmju izmantošanu. Autentiskuma pazīmes ir ar 
ķīmiskas analīzes palīdzību nosakāmas atliekvielas, pēc kurām iespējams noteikt, vai produkti 
ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem produktiem.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:
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Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Padomes 1989. gada 29. maija Regula 
(EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, nosaukumu un noformējumu, un 
Komisijas 1990. gada 24. aprīļa Regula 
(EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki 
izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā 
uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
nosaukumu un noformējumu, ir izrādījušās 
veiksmīgas stipro alkoholisko dzērienu 
sektora reglamentēšanā. Tomēr, ņemot vērā 
jaunāko pieredzi, ir nepieciešams noskaidrot
noteikumus, ko piemēro dažu stipro 
alkoholisko dzērienu definīcijai, 
nosaukumam, noformējumam un 
aizsardzībai.  Tādēļ Regula (EEK) 
Nr. 1576/89 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu 
regulu.

(1) Padomes 1989. gada 29. maija Regula 
(EEK) Nr. 1576/89, ar ko paredz vispārīgus 
noteikumus par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, nosaukumu un noformējumu, un 
Komisijas 1990. gada 24. aprīļa Regula 
(EEK) Nr. 1014/90, ar ko paredz sīki 
izstrādātus ieviešanas noteikumus attiecībā 
uz stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
nosaukumu un noformējumu, ir izrādījušās 
veiksmīgas stipro alkoholisko dzērienu 
sektora reglamentēšanā. Tomēr, ņemot vērā 
jaunāko pieredzi, ir nepieciešams precizēt
noteikumus, ko piemēro dažu stipro 
alkoholisko dzērienu definīcijai, 
nosaukumam, noformējumam un 
aizsardzībai. Tādēļ Padomes Regula (EEK) 
Nr. 1576/89 un Komisijas Regula (EEK) 
Nr. 1014/90 ir jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu 
regulu.

Pamatojums
Regulu 1576/89 un 1014/90 grozītie noteikumi ir jāiestrādā jaunās regulas priekšlikumā. Lai 
izvairītos no jebkādām neskaidrībām, abas regulas jāatceļ, kad stājas spēkā jaunais tiesību 
akts.

Grozījums Nr. 2
3. apsvērums

(3) Lai panāktu pastiprinātu sistemātisku 
pieeju tiesību aktiem, kas attiecas uz 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
šādus dzērienus jāklasificē trijās 
kategorijās saskaņā ar skaidri noteiktiem 
ražošanas un etiķetēšanas kritērijiem.

Svītrots

  
1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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Pamatojums

Šī klasifikācija nav nedz loģiska, nedz pārskatāma. Turklāt atsevišķi produkti nepareizi 
iedalīti kādā no kategorijām, maldinot patērētājus par to kvalitāti, jo tie atšķiras no 
ierastajiem produktiem. Tā liek arī maldīgi uzskatīt, ka šo produktu vidū pastāv kvalitātes 
hierarhija.

Grozījums Nr. 3
1. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) daļas 2. ievilkums

- mērcējot augu vielas,
un/vai

- mērcējot augu vielas
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā 
un/vai lauksaimnieciskas izcelsmes
destilātā, un/vai stiprajos alkoholiskajos 
dzērienos šīs regulas izpratnē, un/vai 

Pamatojums

Mērcēšana ir mīkstināšana, iemērcot šķidrumā, taču, ja netiek precizēts, kādā šķidrumā, frāze 
nav piemērota jēgpilnai stiprā alkoholiskā dzēriena definīcijai. (Regulas 1576/89 1. panta 2. 
punktā līdzīgs rezultāts panākts, apvienojot ierosinātā 2. un 3. ievilkuma noteikumus.)

Grozījums Nr. 4
3. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus klasificē 
šādi:  

Svītrots

a) „spirti”– II pielikuma A kategorijā 
uzskaitītie produkti;
b) „specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni” 
– II pielikuma B kategorijā uzskaitītie 
produkti; 
c) „citi stiprie alkoholiskie dzērieni” – II 
pielikuma C kategorijā uzskaitītie produkti. 

Pamatojums
Šī klasifikācija nav nedz loģiska, nedz pārskatāma. Turklāt atsevišķi produkti nepareizi 
iedalīti kādā no kategorijām, maldinot patērētājus par to kvalitāti, jo tie atšķiras no 
ierastajiem produktiem. Tā liek arī maldīgi uzskatīt, ka šo produktu vidū pastāv kvalitātes 
hierarhija.
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Grozījums Nr. 5
4. pants

1. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no produktiem, 
kuri uzskaitīti II pielikuma A kategorijā, 
„spirti”: 

Svītrots

a) tiek ražoti ar spirta fermentācijas un 
destilācijas palīdzību tikai no izejvielām 
saskaņā ar definīcijām II pielikumā; 
b) nesatur pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes); 
c) nesatur aromatizētājvielas, izņemot 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kā noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. 
panta 2. punkta c) apakšpunktā;
d) tiek saldināti tikai, lai piešķirtu 
galaprodukta garšu, saskaņā ar šīs regulas 
I pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām un ņemot vērā dalībvalstu 
attiecīgos tiesību aktus. 
2. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti attiecībā uz katru no produktiem, 
kuri uzskaitīti II pielikuma B kategorijā, 
„specifiskie stiprie alkoholiskie dzērieni” 
var: 
a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem; 
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes); 
c) saturēt dabīgās vai dabīgajām identiskas 
aromatizētājvielas un preparātus, kā 
noteikts Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) un ii) daļā un 1. 
panta 2. punkta c) apakšpunktā; 
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām. 
3. Neskarot īpašos noteikumus, kas 
paredzēti produktiem, kuri ietilpst II 
pielikuma C kategorijā, „citi stiprie 
alkoholiskie dzērieni” var: 
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a) būt iegūti no jebkuriem Līguma I 
pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības 
produktiem un/vai pārtikas vielām, kas 
paredzētas lietošanai pārtikā; 
b) saturēt pievienotu lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai destilātu 
(lauksaimnieciskas izcelsmes); 
c) saturēt aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvā 88/388/EEK;
d) būt saldināti atbilstīgi attiecīgā produkta 
īpašībām un saskaņā ar šīs regulas I 
pielikuma tehniskajām definīcijām un 
prasībām.

Pamatojums

Šī klasifikācija nav nedz loģiska, nedz pārskatāma. Turklāt atsevišķi produkti nepareizi 
iedalīti kādā no kategorijām, maldinot patērētājus par to kvalitāti, jo tie atšķiras no 
ierastajiem produktiem. Tā liek arī maldīgi uzskatīt, ka šo produktu vidū pastāv kvalitātes 
hierarhija.

Grozījums Nr. 6
7. panta 1. punkts

1. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma A un B kategorijas 
specifikācijām, jābūt šiem produktiem 
piešķirtajam tirdzniecības nosaukumam.

1. Lai to varētu tirgot cilvēku patēriņam ar 
kādu no šīs regulas II pielikumā
uzskaitītajiem nosaukumiem, stiprajam 
alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst 
definīcijai un prasībām, kas attiecas uz to 
dzērienu kategoriju, pie kuras tas pieder. 
Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas 
neatbilst II pielikumā uzskaitīto produktu 
specifikācijām, nevar būt kāds no šajā 
pielikumā minētajiem produktu 
nosaukumiem. To apzīmējumam ir jābūt 
"stiprais alkoholiskais dzēriens" vai 
"spirts”. Šo apzīmējumu nedrīkst 
papildināt, aizstāt ar citu vai mainīt.

Pamatojums

Tā kā iedalījums trijās kategorijās ir jāsvītro, nav pareizi runāt par ar šīm kategorijām 
saistītiem tirdzniecības nosaukumiem, un vajadzētu saglabāt status quo.
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Grozījums Nr. 7
7. panta 2. punkts

2. Stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas atbilst II pielikuma C kategorijas 
specifikācijām, jābūt tirdzniecības 
nosaukumam „stiprais alkoholiskais 
dzēriens”. Šo tirdzniecības nosaukumu 
nedrīkst papildināt, koriģēt vai mainīt.

Svītrots

Pamatojums

Šie noteikumi ir ietverti pārskatītajā 7. panta 1. punktā, kurā ir runa par tirdzniecības 
nosaukumiem, neeksistējot iedalījumam trijās kategorijās.

Grozījums Nr. 8
7. panta 5.a punkts (jauns)

5.a Ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, 
kas uzskaitītas III pielikumā, var pievienot 
papildu informāciju ar noteikumu, ka to 
regulē attiecīgās ražotājvalsts iestādes.

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie tiesību akti (Regulas 1576/89 5. panta 3. punkta a) apakšpunkta otrais 
teikums) paredz, ka papildu informācijas pievienošanu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 
regulē tā dalībvalsts, kurā produktu ražo. Šo noteikumu ir svarīgi saglabāt arī jaunajā regulā, 
jo tas pastiprina subsidiaritātes principa izmantošanu – ES kompetencē ir tiesību akti, kuros 
nosaka  vispārējas definīcijas, taču dalībvalstis var pieņemt specifiskus un detalizētākus 
tiesību aktus par tajās ražotajiem produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Grozījums Nr. 9
7. panta 5.b punkts (jauns)

5.b Stipro alkoholisko dzērienu 
nosaukumus, kas minēti II pielikumā, var 
papildināt ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, kas nav minētas III pielikumā, ar 
noteikumu, ka tās nemaldina patērētājus.
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Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie tiesību akti (Regulas 1576/89 5. panta 2. punkts) paredz iespēju II 
pielikumā minētās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes papildināt ar citām ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm ar noteikumu, ka tās nemaldina patērētājus. Ir svarīgi ļaut izmantot nepārprotamas 
norādes, kas noder patērētājiem, lai noteiktu produkta izcelsmes reģionu vai apgabalu 
(piemēram, skotu viskija gadījumā – norāde „Orkney” vai „Dufftown”). Šāds noteikums arī 
palīdz novērst maldinošu norāžu izmantošanu. Tādēļ šis noteikums ir jāsaglabā jaunajā 
regulā.

Grozījums Nr. 10
7. panta 8. punkts

8. Regulas II pielikumā minētos nosaukumus 
var ietvert sastāvdaļu sarakstā, ja tos 
izmanto saskaņā ar valsts pasākumiem, kas 
pieņemti Direktīvas 2000/13/EK ieviešanai.

8. Regulas II pielikumā minētos nosaukumus 
var ietvert sastāvdaļu sarakstā, ja tos 
izmanto saskaņā ar Direktīvu 2000/13/EK.

Pamatojums

Citās atsaucēs uz Direktīvu 2000/13 (6. pants, 8. panta 1. punkts, 9. panta 3. punkts un 29. 
panta d) apakšpunkts) nav norāžu uz valstu pieņemtajiem ieviešanas pasākumiem. Lai 
izvairītos no pārpratumiem un panāktu konsekvenci, arī 7. panta 8. punktā ir jābūt atsaucei 
tikai uz Direktīvu 2000/13/EK.

Grozījums Nr. 11
8. panta 1. punkts

1. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, II pielikuma A vai B kategorijā 
uzskaitīto terminu vai III pielikumā 
uzskaitīto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
lietojums saliktā terminā vai atsauce uz kādu 
no tiem kāda pārtikas produkta noformējumā 
ir aizliegta, ja vien alkohola izcelsme nav 
vienīgi no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, uz 
kuru ir atsauce.

1. II pielikuma A vai B kategorijā uzskaitīto 
terminu vai III pielikumā uzskaitīto 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu lietojums 
saliktā terminā vai atsauce uz kādu no tiem 
kāda pārtikas produkta noformējumā ir 
aizliegta, ja vien alkohola izcelsme nav 
vienīgi no tā stiprā alkoholiskā dzēriena, uz 
kuru ir atsauce.

Pamatojums

Gan pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos (Regulās 1576/89 un 1014/90), gan jaunās regulas 
priekšlikumā ir svarīgi etiķetēšanas noteikumi, kas izstrādāti, lai tiktu ņemti vērā īpaši 
apstākļi alkoholisko dzērienu nozarē.  Lai nodrošinātu, ka arī jaunajai regulai ir prioritāte 
pār Direktīvu 2000/13/EK un jo īpaši to, ka tās 8. panta 1. punkta etiķetēšanas noteikumu 
nozīmīgumu nemazina kāds no dažādajiem Direktīvas 2000/13 noteikumiem, frāze „neskarot 
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Direktīvas 2000/13/EK noteikumus” jāsvītro.

Grozījums Nr. 12
8. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)

Stipro alkoholisko dzērienu gadījumā šādus 
saliktus terminus drīkst izmantot tikai 
liķieru nosaukumā, noformējumā kā 
papildinājumu tirdzniecības nosaukumam.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem (regulām 1576/89 un 1014/90, kā arī 
Eiropas Kopienu Tiesas 1998. gada spriedumu Lietā Nr. C-136/96) saliktos terminus, kuros 
izmantots kāds stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukums, drīkst izmantot tikai: i) attiecību uz 
liķieriem (piemēram, „Whisky Cream”) un ii) kā papildinājumu tirdzniecības nosaukumam. 
Šo noteikumu ir svarīgi saglabāt, lai nodrošinātu, ka patērētāji un ražotāji arī turpmāk ir 
pasargāti no maldinošām etiķetēm, piemēram, gadījumiem, kad tādus viskiju saturošus 
alkoholiskos dzērienus, kuros viskijs atšķaidīts tik lielā mērā, ka dzērienam vairs nav 
minimālā alkohola satura, tirgo ar nosaukumiem "viskiju saturošs alkoholiskais dzēriens" vai 
„viskija ūdens”.

Grozījums Nr. 13
9. panta 1. punkts

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un saskatāmi 
jānorāda redzamā vietā uz etiķetes, ja II 
pielikuma A kategorijas stiprais
alkoholiskais dzēriens ir sajaukts ar:

1. Tirdzniecības nosaukums „stiprais 
alkoholiskais dzēriens” skaidri un saskatāmi 
jānorāda redzamā vietā uz etiķetes, ja kāds 
no šiem stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem:
- rums,
- viskijs,
- graudu spirts vai graudu brendijs,
- vīna spirts un brendijs,
- vīnogu čagu spirts,
- rozīņu spirts,
- augļu spirts, izņemot produktus, kas 

(jaunajā) 9. punktā definēti kā stiprie 
alkoholiskie dzērieni (un tiek minēti 
kopā ar augļa nosaukumu), ko ražo 
ekstrahējot vai destilējot,

- sidra spirts, sidra brendijs un bumbieru 
sidra spirts (Regulas 1014/90 7. panta 
c) apakšpunkts)
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ir sajaukts ar: ir sajaukts ar:
a) vienu vai vairākiem stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem un/vai
a) vienu vai vairākiem stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem un/vai

b) vienu vai vairākiem destilātiem 
(lauksaimnieciskas izcelsmes), un/vai

b) vienu vai vairākiem destilātiem 
(lauksaimnieciskas izcelsmes), un/vai

c) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu. c) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.
Tirdzniecības nosaukumu nedrīkst 
papildināt, koriģēt vai mainīt.

Tirdzniecības nosaukumu nedrīkst 
papildināt, aizstāt ar citu vai mainīt.

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir saistīts ar atteikšanos no iedalījuma trijās kategorijās un status 
quo saglabāšanu.
Ir ierosinājums vārdu „koriģēt” aizstāt ar vārdiem „aizstāt ar citu”, jo tiek uzskatīts, ka tāda 
ir bijusi Komisijas iecere.

Grozījums Nr. 14
9. panta 2. punkts

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz tajā 
minēto maisījumu nosaukumu, noformējumu 
vai etiķetēšanu, ja tie atbilst kādai no II 
pielikuma A vai B kategorijas definīcijām.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz tajā 
minēto maisījumu nosaukumu, noformējumu 
vai etiķetēšanu, ja tie atbilst kādai no II 
pielikuma definīcijām.

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir saistīts ar atteikšanos no stipro alkoholisko dzērienu iedalījuma 
trijās kategorijās.

Grozījums Nr. 15
9. panta 3. punkta 1. daļa

3. Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
noteikumus, to produktu, kas ir 1. punktā 
minētie maisījumi, nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā var parādīt 
tikai vienu no terminiem, kas uzskaitīti šīs 
regulas II pielikuma A vai B kategorijā, ja 
šis termins neveido daļu no tirdzniecības 
nosaukuma, bet ir tikai norādīts tajā pašā 
vizuālajā laukā kopā ar visām alkohola 
sastāvdaļām maisījumā, pirms kā ir termins 
„jaukts stiprais alkoholiskais dzēriens”.

3. To produktu, kas ir 1. punktā minētie 
maisījumi, nosaukumā, noformējumā vai 
etiķetējumā var parādīt tikai vienu no 
terminiem, kas uzskaitīti šīs regulas II 
pielikuma A vai B kategorijā, ja šis termins 
neveido daļu no tirdzniecības nosaukuma, 
bet ir tikai norādīts tajā pašā vizuālajā laukā 
kopā ar visām alkohola sastāvdaļām 
maisījumā, pirms kā ir termins „jaukts 
stiprais alkoholiskais dzēriens”.
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Pamatojums

Gan pašreiz spēkā esošajos tiesību aktos (Regulās 1576/89 un 1014/90), gan jaunās regulas 
priekšlikumā ir svarīgi etiķetēšanas noteikumi, kas izstrādāti, lai tiktu ņemti vērā īpaši 
apstākļi alkoholisko dzērienu nozarē.  Lai nodrošinātu, ka jaunajai regulai ir prioritāte pār 
Direktīvu 2000/13/EK un jo īpaši to, ka tās 8. panta 1. punkta etiķetēšanas noteikumu 
nozīmīgumu nemazina kāds no dažādajiem Direktīvas 2000/13 noteikumiem, frāze „neskarot 
Direktīvas 2000/13/EK noteikumus” jāsvītro.

Grozījums Nr. 16
10. panta 2. punkts

2. Stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumu, 
noformējumu vai etiķeti var papildināt ar 
terminu „jauktais” tikai tad, ja produkts ir 
jaukts.

2. Stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumu, 
noformējumu vai etiķeti var papildināt ar 
terminiem „jauktais”, „jaukts” vai 
„sajaukts” tikai tad, ja produkts ir jaukts.

Pamatojums

Priekšlikumā iekļautais formulējums var radīt priekšstatu, ka attiecībā uz stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem termins „jaukais” nav tas pats, kas „jaukts” vai „sajaukts”, kaut 
gan patiesībā visi šie termini ir saistīti ar vienu un to pašu procesu. Lai izvairītos no šaubām 
par to, ka jaunā regula aptver visus termina "jaukts" aspektus, attiecīgi jāmaina formulējums.

Grozījums Nr. 17
10. panta 3. punkts

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu ar nosacījumu, ka produkts ir izturēts
nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai 
uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 
garantijas.

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukumā, 
noformējumā vai uz etiķetes norāda 
nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 
laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko spirta 
daļu un to, ka produkts ir izturēts nodokļu 
inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas 
nodrošina līdzvērtīgas garantijas.

Pamatojums

Atšķirībā no Regulas 1576/89 7. panta 2. punkta d) apakšpunkta, kurā teikts 
„nogatavināšanas periodu var norādīt tikai tad, ja tas attiecas uz visjaunāko spirta daļu, un 
ar noteikumu, ka produkts ir izturēts nodokļu inspekcijas uzraudzībā vai uzraudzībā, kas 
nodrošina līdzvērtīgas garantijas” priekšlikumā iekļautais formulējums var radīt 
neskaidrības. Šīs neskaidrības ir jānovērš.
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Grozījums Nr. 18
14. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
tiešu vai netiešu komerciālu izmantojumu
produktiem, uz kuriem neattiecas 
reģistrācija, ciktāl minētie produkti ir 
salīdzināmi ar produktiem, kuri reģistrēti 
ar šo ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, vai
ciktāl šādas norādes izmantojums ekspluatē
aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
reputāciju;

a) reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes
tiešu vai netiešu komerciālu izmantojumu 
jebkuram stiprajam alkoholiskajam 
dzērienam, uz kuru neattiecas reģistrācija 
vai attiecīgi dalībvalsts tiesību akti, vai 
jebkuram citam produktam, ciktāl šādas 
norādes izmantojums izmanto aizsargātas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reputāciju

Pamatojums
Ierosinātais 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta formulējums var radīt šaubas par to, kāds ir 
aizsardzības pret neatbilstošiem produktiem līmenis.  Ir būtiski svarīgi nodrošināt, ka i) 
termins „salīdzināmi produkti” attiecas uz visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (ne 
tikai, kā varētu šķist, viena veida dzērieniem, piemēram, produktiem ar attiecīgām 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm) un ka ii) atsaucē uz reģistrāciju tiek ņemti vērā visi 15. 
panta 2. punktā uzskaitītie tehniskā faila rekvizīti, tostarp dalībvalstu noteikumi, kas attiecas 
uz produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, tādējādi nodrošinot, ka tie tiek ievēroti 
visās ES dalībvalstīs.    

Grozījums Nr. 19
14. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, ko tirgo ar ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm, ir jāatbilst visiem 
noteikumiem par ražošanu, etiķetēšanu un 
noformēšanu, kas dalībvalstu tiesību aktos 
attiecas uz attiecīgās valsts vai valstu 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.  

Pamatojums

Ierosinātais 14. panta 1. punkta a) apakšpunkta grozījums precizē, kā notiek aizsardzība pret 
nepareizu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izmantošanu produktiem, kas neatbilst šo norāžu 
prasībām. Taču noteikumos jābūt arī prasībai, ka tādiem stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm kā konjaks, brendijs, heress u.c. ir jāatbilst 
visiem tehniskajā failā ietvertajiem ražošanas, etiķetēšanas un noformēšanas noteikumiem, uz 
kuru pamata ES tiem piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (kā to paredz priekšlikuma 15. 
pants), tādēļ pievienots jauns 2. punkts.



PA\624137LV.doc PE 376.566v01-0014/42 PA\624137LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20
15. panta 1. punkts

1. Pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas 
oficiālajām valodām vai ar tulkojumu vienā 
no Kopienas oficiālajām valodām.  Šādiem 
pieteikumiem pievieno tehnisko failu, kas 
ietver specifikāciju, kurai atbilst attiecīgais 
stiprais alkoholiskais dzēriens. Tehnisko 
failu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, C sērijā.

1. Attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena 
izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde
pieteikumu III pielikumā iekļaujamas 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 
iesniedz Komisijai vienā no Kopienas 
oficiālajām valodām vai ar tulkojumu vienā 
no Kopienas oficiālajām valodām. Šādiem 
pieteikumiem pievieno tehnisko failu, kas 
ietver specifikāciju, kurai atbilst attiecīgais 
stiprais alkoholiskais dzēriens. Tehnisko 
failu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, C sērijā.

Pamatojums

Lai izvairītos no šaubām un panāktu atbilstību noteikumiem, kas attiecas uz kvalitatīvajiem 
vīniem, skaidri jānorāda, ka pieteikumu par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes piešķiršanu ir 
jāatbalsta un jāiesniedz attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena izcelsmes dalībvalsts 
kompetentajai iestādei.

Grozījums Nr. 21
15. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukums, 
ietverot galvenās produkta vai pārtikas 
produkta fizikālās, ķīmiskās, 
mikrobioloģiskās un/vai organoleptiskās 
īpašības;

b) stiprā alkoholiskā dzēriena nosaukums, 
ietverot galvenās produkta fizikālās un/vai
ķīmiskās, un/vai mikrobioloģiskās, un/vai 
organoleptiskās īpašības; 

Pamatojums

Tā kā to specifikāciju noteikšana, kurām stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, lai 
tam varētu piešķirt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, būs dalībvalstu iestāžu kompetencē, tiek 
pieļauts, ka reģistrācijas piemērošanas nolūkā  alkoholiskajam dzērienam ar attiecīgo 
nosaukumu ir jāatbilst vienai vai vairākām no uzskaitītajām īpašībām. Lai novērstu šaubas, 
šis princips jāprecizē šādā formulējumā. Un tā kā reģistrācija attiecas tikai uz stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, atsauce uz pārtikas produktiem ir jāsvītro.
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Grozījums Nr. 22
15. panta 2. punkta g) apakšpunkts

g) pieteikuma iesniedzēja nosaukumu un 
adresi;

g) pieteikuma iesniedzējas valsts 
kompetentās iestādes nosaukumu un adresi;

Pamatojums

Lai izvairītos no šaubām un panāktu atbilstību 15. panta 1. punktā ierosinātajai pieejai, 
jāprecizē, ka par tehnisko failu, ko pievieno pieteikumam par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
piešķiršanu, ir atbildīga dalībvalsts kompetentā iestāde.

Grozījums Nr. 23
19. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz Stipro alkoholisko 
dzērienu pārvaldības komiteja, turpmāk 
tekstā „Komiteja”. 

1. Komisijai palīdz Stipro alkoholisko 
dzērienu regulatīvā komiteja, turpmāk tekstā 
„Komiteja”.

Pamatojums

Atšķirībā no citiem Kopienas tirgiem stipro alkoholisko dzērienu tirgū pašlaik neeksistē ar 
tiesību aktiem izveidoti tirgus mehānismi. Termins „regulatīvā komiteja” tādēļ ir piemērotāks 
par priekšlikumā minēto terminu. Turklāt saskaņā ar komitoloģijas procedūru regulatīvajai 
komitejai ir bloķējošs mazākums, kas nostiprina dalībvalstu pilnvaras.

Grozījums Nr. 24
22. panta a) apakšpunkts

a) lai atvieglotu pāreju no Regulā (EEK) 
Nr. 1576/89 paredzētajiem noteikumiem uz 
šajā regulā paredzētajiem noteikumiem;

a) lai atvieglotu pāreju no Padomes Regulā 
(EEK) Nr. 1576/89 un Komisijas Regulā 
Nr. 1014/90 paredzētajiem noteikumiem uz 
šajā regulā paredzētajiem noteikumiem;

Pamatojums

Tā kā ar jauno regulu atceļ un aizstāj gan Regulas 1576/89, gan Regulas 1014/90 
noteikumus, tās abas ir jāmin šajā pantā.
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Grozījums Nr. 25
23. pants

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Ar šo atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 un Komisijas Regulu Nr. 
1014/90. 

Pamatojums

Regulu 1576/89 un 1014/90 grozītie noteikumi ir jāiestrādā jaunās regulas priekšlikumā. Lai 
izvairītos no jebkādām neskaidrībām, abas regulas jāatceļ, kad stājas spēkā jaunais tiesību 
akts.

Grozījums Nr. 26
I pielikuma 1. punkts

1. Saldināšana 1. Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts:
Saldināšana nozīmē viena vai vairāku šādu 
produktu izmantošanu stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanā:

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam ir 
šādas īpašības:

a) neattīrīts cukurs, baltais cukurs, rafinēts 
baltais cukurs, dekstroze, fruktoze, glikozes 
sīrups, cukura šķīdums, invertcukura 
šķīdums, invertcukura sīrups, kā noteikts 
Padomes Direktīvā 2001/111/EK;

a) organoleptiskās īpašības: nav konstatēta 
cita garša kā tikai izejmateriāla garša;

b) rektificēta koncentrēta vīnogu misa, 
koncentrēta vīnogu misa, svaigu vīnogu 
misa;

b) minimālā spirta tilpumkoncentrācija: 
96,0 tilpuma procenti;

c) brūnināts cukurs, kas ir produkts, ko 
iegūst vienīgi no saharozes, ko karsē 
kontroles režīmā bez bāziskajām vielām, 
neorganiskajām skābēm vai citām 
ķīmiskām piedevām;

c) maksimālais atlieku līmenis:

d) medus, kā noteikts Padomes Direktīvā 
2001/110/EK;

i) kopējais skābums, ko izsaka kā 
etiķskābes daudzumu gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 1,5;

e) ceratoniju sīrups; ii) esteri, ko izsaka kā etilacetāta daudzumu 
gramos uz hektolitru 100 % alkohola: 1,3;

f) citas dabīgas vielas, kas satur ogļhidrātus 
un kuru iedarbība ir līdzīga iepriekšminēto 
produktu iedarbībai;

iii) aldehīdi, ko izsaka kā acetaldehīda 
daudzumu gramos uz hektolitru 100 % 
alkohola: 0,5;

g) saldinātāji, kā noteikts Eiropas iv) augstākie spirti, ko izsaka kā metil-2, 
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Parlamenta un Padomes Direktīvā 
94/35/EK.

propanol-1 daudzumu gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 0,5;
v) metanols, ko izsaka gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 50;
vi) sausais ekstrakts, ko izsaka gramos uz 
hektolitru 100 % alkohola: 1,5;
vii) gaistošās bāziskās vielas, kas satur 
slāpekli un ko izsaka kā slāpekļa daudzumu 
gramos uz hektolitru 100 % alkohola: 0,1;
viii) furfurols: nav konstatējams.

Pamatojums
Izmaiņas tehnisko definīciju un prasību secībā ļautu labāk ņemt vērā alkoholisko dzērienu 
ražošanas faktiskos posmus.

Ierosinātas izmaiņas arī divos jaunajos punktos (5.a un 6.a), lai definētu autentiskuma 
pazīmes un tradicionālās garšas piešķiršanas metodes.

Grozījums Nr. 27
I pielikuma 2. punkts

2. Sajaukšana 2. Destilāts (lauksaimnieciskas izcelsmes)
Sajaukšana nozīmē divu vai vairāku 
dažādu dzērienu apvienošanu vai dzēriena 
apvienošanu ar vienu vai vairākiem 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātiem vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, lai 
izveidotu jaunu dzērienu.

Destilāts (lauksaimnieciskas izcelsmes) ir 
alkoholu saturošs šķidrums, ko iegūst 
destilācijas ceļā pēc fermentācijas no 
Līguma I pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem, bet kam 
nepiemīt etilspirta īpašības, un kas 
joprojām saglabā izmantoto izejvielu 
aromātu un garšu.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 28
I pielikuma 3. punkts

3. Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts: 3. Nogatavināšanas vai izturēšanas 
periods:

Lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtam ir 
šādas īpašības:

Nogatavināšana vai izturēšana nozīmē 
noteiktu reakciju dabisku norisi piemērotos 
traukos, tādējādi piešķirot attiecīgajam 
stiprajam alkoholiskajam dzērienam agrāk 
nebijušas organoleptiskās īpašības.

a) organoleptiskās īpašības: nav konstatēta 
cita garša kā tikai izejmateriāla garša;
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b) minimālā spirta tilpumkoncentrācija: 
96,0 tilpuma procenti;
c) maksimālais atlieku līmenis:
i) kopējais skābums, ko izsaka kā 
etiķskābes daudzumu gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 1,5;
ii) esteri, ko izsaka kā etilacetāta daudzumu 
gramos uz hektolitru 100 % alkohola: 1,3;
iii) aldehīdi, ko izsaka kā acetaldehīda 
daudzumu gramos uz hektolitru 100 % 
alkohola: 0,5;
iv) augstākie spirti, ko izsaka kā metil-2, 
propanol-1 daudzumu gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 0,5;
v) metanols, ko izsaka gramos uz hektolitru 
100 % alkohola: 50;
vi) sausais ekstrakts, ko izsaka gramos uz 
hektolitru 100 % alkohola: 1,5;
vii) gaistošās bāziskās vielas, kas satur 
slāpekli un ko izsaka kā slāpekļa daudzumu 
gramos uz hektolitru 100 % alkohola: 0,1;
viii) furfurols: nav konstatējams.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 29
I pielikuma 4. punkts

4. Ūdens pievienošana 4. Saldināšana:
Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai 
demineralizēta, pievienošana ir jāatļauj ar 
nosacījumu, ka ūdens kvalitāte atbilst valsts 
noteikumiem, kas pieņemti, ieviešot 
Padomes Direktīvu 80/777/EEK un 
Padomes Direktīvu 80/778/EEK, un ka 
pievienotais ūdens nemaina produkta 
raksturu.
Šis ūdens var būt destilēts, demineralizēts, 
permutēts vai mīkstināts.

Saldināšana nozīmē viena vai vairāku šādu 
produktu izmantošanu stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanā:

a) neattīrīts cukurs, baltais cukurs, rafinēts 
baltais cukurs, dekstroze, fruktoze, glikozes 
sīrups, cukura šķīdums, invertcukura 
šķīdums, invertcukura sīrups, kā noteikts 
Padomes Direktīvā 2001/111/EK;
b) rektificēta koncentrēta vīnogu misa, 
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koncentrēta vīnogu misa, svaigu vīnogu 
misa;
c) brūnināts cukurs, kas ir produkts, ko
iegūst vienīgi no saharozes, ko karsē 
kontroles režīmā bez bāziskajām vielām, 
neorganiskajām skābēm vai citām 
ķīmiskām piedevām;
d) medus, kā noteikts Padomes Direktīvā 
2001/110/EK;
e) ceratoniju sīrups;
f) citas dabīgas vielas, kas satur ogļhidrātus 
un kuru iedarbība ir līdzīga iepriekšminēto 
produktu iedarbībai;
g) saldinātāji, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
94/35/EK.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 30
I pielikuma 5. punkts

5. Kupāža: 5. Aromatizēšana:
Kupāža nozīmē divu vai vairāku tādu stipro 
alkoholisko dzērienu apvienošanu, kuri 
pieder pie vienas kategorijas un kuru 
sastāvs atšķiras tikai mazliet viena vai 
vairāku šādu faktoru dēļ:

Aromatizēšana nozīmē viena vai vairāku 
aromatizētāju, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā, izmantošanu stipro 
alkoholisko dzērienu gatavošanā.

a) gatavošanas metodes;
b) lietotais destilācijas aparāts;
c) nogatavināšanas vai izturēšanas periods;
d) ģeogrāfiskais reģions, kurā tie ražoti.
Šādi ražots stiprais alkoholiskais dzēriens 
pieder pie tās pašas kategorijas, pie kuras 
pieder sākotnējie stiprie alkoholiskie 
dzērieni pirms kupāžas.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 31
I pielikuma 5.a punkts (jauns)

5.a Autentiskuma pazīmes
Lai nodrošinātu patērētāju un zīmolu 
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aizsardzību, destilēti stiprie alkoholiskie 
dzērieni var saturēt piedevas, kas ir zīmola 
autentiskuma pazīmes, ja to paredz 
attiecīgā stiprā alkoholiskā dzēriena 
definīcija. Šādām piedevām ir jābūt 
pārtikas vielām un to koncentrācija 
nedrīkst pārsniegt 0,1% produkta m/v, 
nemazinot produkta raksturīgās īpašības. 

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 32
I pielikuma 6. punkts

6. Nogatavināšanas vai izturēšanas 
periods:

6. Krāsošana:

Nogatavināšana vai izturēšana nozīmē 
noteiktu reakciju dabisku norisi piemērotos 
traukos, tādējādi piešķirot attiecīgajam 
stiprajam alkoholiskajam dzērienam agrāk 
nebijušas organoleptiskās īpašības.

Krāsošana nozīmē vienas vai vairāku 
krāsvielu, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
94/36/EK , izmantošanu stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanā.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 33
I pielikuma 6.a punkts (jauns)

6.a Garšas piešķiršana
Garšas piešķiršana ir tradicionāls 1. punkta 
a) līdz f) apakšpunktā minēto produktu 
lietojums, nepārsniedzot 2% robežu, lai
piešķirtu stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem tiem raksturīgās gala īpašības, 
neskarot attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus, 
kas pieņemti pirms Regulas 1576/89 
stāšanās spēkā. 

Pamatojums

Garšas piešķiršana ir tradicionāla dažu stipro alkoholisko dzērienu ražošanas metode, kas 
atšķiras no saldināšanas un aromatizēšanas un līdz šim nav bijusi definēta. Mēs uzskatām, ka 
jaunajā regulā par alkoholiskajiem dzērieniem ir jābūt tehniskajai definīcijai, lai izvairītos no 
nepareizas interpretācijas vai ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī aizsargātu ES stipro 
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alkoholisko dzērienu kvalitāti, ko garantē tradicionālās ražošanas metodes.

Frāze " neskarot attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus, kas pieņemti pirms” ir pievienota, lai 
tiktu aptverti specifiski Spānijas tiesību akti, kas pieņemti pirms Regulas 1576/89 stāšanās 
spēkā un kuros noteikts, ka piejaukums no garšas piešķiršanas dzērienam “Brandy de Jerez”
nedrīkst pārsniegt 35 gramus uz litru. Tas ir saistīts ar tradicionālu Brandy de Jerez
nogatavināšanas procesu, jo daži ražotāji iztur šo dzērienu mucās, kurās pirms tam glabāts 
Pedro Ximénez tipa saldais heress.  Sk. arī 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 34
I pielikuma 7. punkts

7. Aromatizēšana: 7. Ūdens pievienošana:
Aromatizēšana nozīmē viena vai vairāku 
aromatizētāju, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta a) 
apakšpunktā, izmantošanu stipro 
alkoholisko dzērienu gatavošanā. 

Gatavojot stipros alkoholiskos dzērienus, 
ūdens, iespējams, destilēta vai 
demineralizēta, pievienošana ir jāatļauj ar 
nosacījumu, ka ūdens kvalitāte atbilst valsts 
noteikumiem, kas pieņemti, ieviešot 
Padomes Direktīvu 80/777/EEK un 
Padomes Direktīvu 98/83/EEK, un ka 
pievienotais ūdens nemaina produkta 
raksturu.
Šis ūdens var būt destilēts, demineralizēts, 
permutēts vai mīkstināts.

Pamatojums
Direktīva 80/778/EEK tika atcelta un aizstāta ar Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens 
kvalitāti. (Piezīme – grozītā Direktīva 80/777/EEK par dabisko minerālūdeņu ieguvi un 
realizāciju paliek spēkā). Sk. arī 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 35
I pielikuma 8. punkts

8. Krāsošana: 8. Kupāža:
Krāsošana nozīmē vienas vai vairāku 
krāsvielu, kas definētas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvā 
94/36/EK , izmantošanu stipro alkoholisko 
dzērienu gatavošanā.

Kupāža nozīmē divu vai vairāku tādu stipro 
alkoholisko dzērienu apvienošanu, kuri 
pieder pie vienas kategorijas un kuru 
sastāvs atšķiras tikai mazliet viena vai 
vairāku šādu faktoru dēļ:
a) gatavošanas metodes;
b) lietotais destilācijas aparāts;
c) nogatavināšanas vai izturēšanas periods;
d) ģeogrāfiskais reģions, kurā tie ražoti.
Šādi ražots stiprais alkoholiskais dzēriens 
pieder pie tās pašas kategorijas, pie kuras 
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pieder sākotnējie stiprie alkoholiskie 
dzērieni pirms kupāžas.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu. 

Grozījums Nr. 36
I pielikuma 9. punkts

9. Destilāts (lauksaimnieciskas izcelsmes): 9. Sajaukšana:
Destilāts (lauksaimnieciskas izcelsmes) ir 
alkoholu saturošs šķidrums, ko iegūst 
destilācijas ceļā pēc fermentācijas no 
Līguma I pielikumā uzskaitītajiem 
lauksaimniecības produktiem, bet kam 
nepiemīt etilspirta īpašības, un kas 
joprojām saglabā izmantoto izejvielu 
aromātu un garšu.

Sajaukšana nozīmē divu vai vairāku 
dažādu dzērienu apvienošanu vai dzēriena 
apvienošanu ar vienu vai vairākiem 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātiem vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, lai 
izveidotu jaunu dzērienu.

Pamatojums
Sk. 26. grozījumu.

Grozījums Nr. 37
I pielikuma 14. punkts

14. Etiķetēšana 14. Noformējums
Etiķetēšana ir visi nosaukumi un citas 
atsauces, zīmes vai tirdzniecības zīmes, kas 
atšķir dzērienu un kas parādās uz viena un 
tā paša trauka, ieskaitot tā blīvējumu vai 
traukam pievienoto birku un pudeles kaklu 
nosedzošo apšuvi.

Noformējums ir termini, ko izmanto uz 
traukiem, ieskaitot aizvākojumu, uz 
etiķetēm un uz iepakojuma, ieskaitot 
reklāmu un pārdošanas veicināšanu.

Pamatojums
Patērētāju aizsardzības nolūkā jāprecizē, ka dokuments attiecas ne tikai uz pārvadāšanas, bet 
arī tirdzniecības iepakojumu. Sk. arī 27. grozījumu.

Grozījums Nr. 38
I pielikuma 15. punkts

15. Noformējums 15. Etiķetēšana
Noformējums ir termini, ko izmanto uz 
traukiem, ieskaitot aizvākojumu, uz 
etiķetēm un uz iepakojuma, ieskaitot 

Etiķetēšana ir visi nosaukumi un citas 
atsauces, zīmes vai tirdzniecības zīmes, kas 
atšķir dzērienu un kas parādās uz viena un 
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reklāmu un pārdošanas veicināšanu. tā paša trauka, ieskaitot tā blīvējumu vai 
traukam pievienoto birku un pudeles kaklu 
nosedzošo apšuvi.

Grozījums Nr. 39
II pielikuma 1. sadaļas virsraksts

A kategorija. Spirti Svītrots

Pamatojums

Šis ieteikums ir saistīts ar atteikšanos no stipro alkoholisko dzērienu iedalīšanas trijās 
kategorijās.

Grozījums Nr. 40
II pielikuma 1. punkta a) apakšpunkts

a) Rums ir:

1) stiprs alkoholisks dzēriens, kuru ražo, 
tikai fermentējot un destilējot vai nu melasi, 
vai sīrupu, ko ražo cukurniedru cukura 
ražošanas gaitā, vai no cukurniedru sulas, un 
kurā destilāta spirta tilpumkoncentrācija ir 
mazāka par 96 tilpuma procentiem tā, lai 
destilātam būtu īpašas atšķiramas rumam 
raksturīgas organoleptiskās īpašības,

a) Rums ir stiprs alkoholisks dzēriens, kuru 
ražo, tikai fermentējot un destilējot vai nu 
melasi, vai sīrupu, ko ražo cukurniedru 
cukura ražošanas gaitā, vai no cukurniedru 
sulas, un kurā destilāta spirta 
tilpumkoncentrācija ir mazāka par 96 
tilpuma procentiem tā, lai destilātam būtu 
īpašas atšķiramas rumam raksturīgas 
organoleptiskās īpašības,

vai
2) spirts, ko ražo, vienīgi fermentējot un 
destilējot cukurniedru sulu, un kam piemīt 
rumam raksturīgais aromāts, un gaistošo 
vielu daudzums ir 225 grami vai vairāk uz 
hektolitru 100 % alkohola.

Pamatojums

Šāds a) apakšpunkta iedalījums 1. un 2. punktā nav nepieciešams, jo 2. punkts attiecas uz e) 
apakšpunktā precīzi definēto „tradicionālo” rumu. Līdz ar to a) apakšpunkta 2. punkts ir 
lieks un jāsvītro.

Grozījums Nr. 41
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II pielikuma 1. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Rumam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu;

d) Gatavojot rumu, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas noteikti Direktīvas 88/388/EEK 1. 
panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

d) Rumu nedrīkst aromatizēt;

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz rumu, nedrīkst izmantot 
nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu, un ir 
svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.  

Tradicionālās ruma ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. Līdz ar to 
Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 42
II pielikuma 2. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Viskijam (whisky vai whiskey) nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Viskijam (whisky vai whiskey) nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu vai lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu;

d) Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
saldināt vai aromatizēt, ne pievienot citas 
piedevas, izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu. 

Viskiju (whisky vai whiskey) nedrīkst 
saldināt vai aromatizēt, ne pievienot citas 
piedevas, izņemot parasto grauzdēta cukura 
krāsvielu, nedz arī izmantot garšas 
piešķiršanas metodes.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz viskiju, nedrīkst izmantot 
nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu, un ir 
svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.  

Grozījums Nr. 43
II pielikuma 3. punkta c) un d) apakšpunkts
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c) Graudu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Graudu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot graudu spirtu, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

d) Graudu spirtu nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums
Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz graudu spirtu, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās graudu spirta ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. 
Līdz ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 44
II pielikuma 4. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Vīna spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Vīna spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot vīna spirtu, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

d) Vīna spirtu nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz vīna spirtu, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās vīna spirta ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. Līdz 
ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 45
II pielikuma 4. punkta da) apakšpunkts (jauns)
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da) Ja šis dzēriens ir izturēts, to vēl aizvien 
drīkst tirgot kā vīna spirtu, ja tas izturēts tik 
ilgi vai ilgāk, kā tas šim produktam 
paredzēts 5. punktā. 

Pamatojums

Šo noteikumu pašreiz paredz Regulas 1576/89 1. panta 4. punkta d) apakšpunkta pēdējā daļa. 
Līdz ar to šī ierosinājuma mērķis ir saglabāt status quo.

Grozījums Nr. 46
II pielikuma 5. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Brendijam jeb Weinbrand nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu vai lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu.

d) Gatavojot brendiju jeb Weinbrand, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz brendiju jeb „Weinbrand”, 
nedrīkst izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas 
izcelsmes destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Šī punkta c) apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos 
dzērienus drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 47
II pielikuma 6. punkta c) apakšpunkts

c) Vīnogu čagu spirtam jeb vīnogu 
degvīnam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Vīnogu čagu spirtam jeb vīnogu 
degvīnam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz vīnogu čagu spirtu jeb 
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vīnogu degvīnu, nedrīkst izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek 
spēkā.

Grozījums Nr. 48
II pielikuma 7. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Augļu čagu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Augļu čagu spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot augļu čagu spirtu, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

d) Augļu čagu spirtu nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz augļu čagu spirtu, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās augļu čagu spirta ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu 
izmantošanu. Līdz ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji 
to neatbalsta.

Grozījums Nr. 49
II pielikuma 8. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Rozīņu spirtam jeb rozīņu brendijam 
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu.

c) Rozīņu spirtam jeb rozīņu brendijam 
nedrīkst pievienot lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirtu vai lauksaimnieciskas 
izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot rozīņu spirtu jeb rozīņu 
brendiju, drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā. 

d) Rozīņu spirtu jeb rozīņu brendiju 
nedrīkst aromatizēt.
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Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz rozīņu spirtu jeb rozīņu 
brendiju, nedrīkst izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek 
spēkā.

Tradicionālās rozīņu spirta jeb rozīņu brendija ražošanas metodes neparedz aromatizējošu 
vielu izmantošanu. Līdz ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un 
ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 50
II pielikuma 9. punkta d) un e) apakšpunkti

d) Augļu spirtiem nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

d) Augļu spirtiem nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

e) Gatavojot augļu spirtus, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā. 

d) Augļu spirtus nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz augļu spirtiem, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās augļu spirtu ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. 
Līdz ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 51
II pielikuma 10. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Sidra spirtam, sidra brendijam vai 
bumbieru sidra spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Sidra spirtam, sidra brendijam vai 
bumbieru sidra spirtam nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot sidra spirtu, sidra brendiju vai 
bumbieru sidra spirtu, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. 
panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

d) Sidra spirtu, sidra brendiju vai bumbieru 
sidra spirtu nedrīkst aromatizēt.
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Pamatojums

Tradicionālās sidra spirta, sidra brendija un bumbieru sidra spirta ražošanas metodes 
neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. 

Līdz ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 52
II pielikuma 11. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Hefebrand nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu.

c) Hefebrand nedrīkst pievienot 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu vai 
lauksaimnieciskas izcelsmes destilātu.

d) Gatavojot Hefebrand, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā. 

d) Hefebrand nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz Hefebrand, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās Hefebrand ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. Līdz 
ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 53
II pielikuma 12. punkta c) un d) apakšpunkts

c) Bierbrand jeb eau de vie de bière nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu.

c) Bierbrand jeb eau de vie de bière nedrīkst 
pievienot lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu vai lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu.

d) Gatavojot Bierbrand jeb eau de vie de 
bière, drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

d) Bierbrand nedrīkst aromatizēt.
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Pamatojums

Saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz „Bierbrand”, nedrīkst 
izmantot nedz lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu, nedz lauksaimnieciskas izcelsmes 
destilātu, un ir svarīgi nodrošināt, lai šis nosacījums paliek spēkā.

Tradicionālās Bierbrand ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. Līdz 
ar to Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 54
II pielikuma 2. sadaļas virsraksts

B kategorija. Specifiskie stiprie 
alkoholiskie dzērieni

Svītrots

Pamatojums

Šis ieteikums ir saistīts ar atteikšanos no stipro alkoholisko dzērienu iedalīšanas trijās 
kategorijās.

Grozījums Nr. 55
II pielikuma 13. punkta c) apakšpunkts

c) Spirtu (pirms kā ir augļa nosaukums), 
kas ražoti mērcējot un destilējot, 
aromatizētājus var papildināt ar citām 
aromatizētājvielām un/vai 
aromatizētājpreparātiem, ko neiegūst no 
izmantotajiem augļiem. Gatavojot spirtus 
(pirms kā ir augļa nosaukums), kas ražoti 
mērcējot un destilējot, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. 
panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā. Tomēr 
dzērienam raksturīgajai garšai un krāsai 
jārodas vienīgi no izmantotajiem augļiem.

Svītrots

Pamatojums

Ietverts 9. punkta d) apakšpunktā – augļu spirtus nedrīkst aromatizēt.
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Grozījums Nr. 56
II pielikuma 14. punkta a) apakšpunkts

a) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) ir 
stiprs alkoholisks dzēriens, ko iegūst 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā 
mērcējot nefermentētas ogas, piemēram, 
avenes, kazenes, mellenes un citas, pēc tam 
seko destilācija.

a) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) ir 
stiprs alkoholisks dzēriens, ko iegūst 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā 
mērcējot nefermentētus 13. punkta a) 
apakšpunkta 2. daļā uzskaitītos augļus, 
aprikozes, persikus, riekstus vai dārzeņus
pēc tam seko destilācija.

Pamatojums

Geist ir definēts Regulas 1576/89 1. panta 4. punkta i) apakšpunkta 3. daļā, un saskaņā ar šo 
definīciju to var ražot ne tikai no ogām, bet arī no augļiem. Aprikožu un persiku pieminēšana 
nozīmētu status quo saglabāšanu. Vācijā ir senas „Aprikosengeist” un „Pfirsichgeist” 
ražošanas tradīcijas. 

No dārzeņiem vai riekstiem ražoti Geist ir salīdzinoši jauni produkti. Šo produktu iekļaušana 
Geist definīcijā nozīmē praktisku 2. apsvēruma pēdējā teikuma ("Ir jāņem vērā arī 
tehnoloģijas jauninājumi, ja tie palīdz uzlabot kvalitāti”) piemērošanu.

Grozījums Nr. 57
II pielikuma 14. punkta c) apakšpunkts

c) Geist (kam pievieno augļa nosaukumu) 
aromatizētājus var papildināt ar citām 
aromatizētājvielām un/vai 
aromatizētājpreparātiem, ko neiegūst no 
izmantotajiem augļiem.  Gatavojot Geist 
(kam pievieno augļa nosaukumu) drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.  Tomēr dzērienam 
raksturīgajai garšai un krāsai jārodas 
vienīgi no izmantotajiem augļiem.

d) Geist nedrīkst aromatizēt.

Pamatojums

Tradicionālās Geist ražošanas metodes neparedz aromatizējošu vielu izmantošanu. Līdz ar to 
Komisijas priekšlikumā piedāvātā iespēja nav vajadzīga, un ražotāji to neatbalsta.

Grozījums Nr. 58
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II pielikuma 16. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot genciānas spirtu, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums

Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 59
II pielikuma 20. punkta a) apakšpunkta 1. daļa

1) ko iegūst vienīgi no lauksaimnieciskas 
izcelsmes etilspirta, kura maksimālais 
metanola saturs nepārsniedz 5 gramus uz 
hektolitru tīra alkohola;

Svītrots

Pamatojums

Ierosinātā ES definīcija neļauj pievienot autentiskuma pazīmes. Pēc šīm pazīmēm iespējams 
noteikt, vai produkti ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem 
produktiem.

Grozījums Nr. 60
II pielikuma 20. punkta a) apakšpunkta 2. daļa

2) kura aromāts tiek iegūts vienīgi ar 
redestilācijas palīdzību destilācijas aparātos, 
ko tradicionāli izmanto etilspirtam, 
pievienojot izmantojamo savvaļas ogu daļas;

2) kura aromāts tiek iegūts vienīgi ar 
redestilācijas palīdzību destilācijas aparātos, 
ko tradicionāli izmanto etilspirtam, 
pievienojot izmantojamo savvaļas ogu daļas, 
destilātām un cita veida spirtam, ko pēc tam 
pievieno, ir jābūt iegūtam no 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar I 
pielikumā uzskaitītajām īpašībām, bet 
metilspirta daudzums nedrīkst pārsniegt 5 g 
uz hektolitru spirta, kura stiprums ir 100 
tilpuma %,
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Pamatojums

Ierosinātā ES definīcija neļauj pievienot autentiskuma pazīmes. Pēc šīm pazīmēm iespējams 
noteikt, vai produkti ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem 
produktiem.

Grozījums Nr. 61
II pielikuma 20. punkta a) apakšpunkta 4. daļa

4) kuram turpmāk pievienotajam 
etilspirtam jābūt no tāda paša 
izejmateriāla;

Svītrots

Pamatojums

Ierosinātā ES definīcija neļauj pievienot autentiskuma pazīmes. Pēc šīm pazīmēm iespējams 
noteikt, vai produkti ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem 
produktiem.

Grozījums Nr. 62
II pielikuma 20. punkta a) apakšpunkta 5. daļa

5) kurā nav pievienotu saldinātāju vai 
krāsvielu; 

Svītrots

Pamatojums

Ierosinātā ES definīcija neļauj pievienot autentiskuma pazīmes. Pēc šīm pazīmēm iespējams 
noteikt, vai produkti ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem 
produktiem.

Grozījums Nr. 63
II pielikuma 20. punkta a) apakšpunkta 6. daļa

6) kurā, izņemot ūdeni, nav citu pievienotu 
sastāvdaļu. 

6) kurā ir tikai ūdens, kā definēts I 
pielikuma 4. punktā, un/vai autentiskuma 
pazīme, kā definēts I pielikuma 6. punktā.
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Pamatojums

Ierosinātā ES definīcija neļauj pievienot autentiskuma pazīmes. Pēc šīm pazīmēm iespējams 
noteikt, vai produkti ir autentiski, un tām var būt ļoti svarīga loma cīņā pret viltotiem 
produktiem.

Grozījums Nr. 64
II pielikuma 23. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot alkoholiskus dzērienus ar 
anīsa aromātu drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 
definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 65
II pielikuma 24. punkts

a) Pastis ir alkoholisks dzēriens ar anīsa 
aromātu, kas satur arī lakricas saknes 
(Glycyrrhiza glabra) dabīgos ekstraktus, 
kuros ir tādas krāsvielas kā halkoni, kā arī 
glicirizīnskābe (glycyrrhizic acid), kuru 
minimālajam un maksimālajam daudzumam 
attiecīgi jābūt 0,05 un 0,5 grami litrā.

a) Pastis ir alkoholisks dzēriens ar anīsa 
aromātu, kas satur arī lakricas saknes 
(Glycyrrhiza glabra) dabīgos ekstraktus, 
kuros ir tādas krāsvielas kā halkoni, kā arī 
glicirizīnskābe (glycyrrhizic acid), kuru 
minimālajam un maksimālajam daudzumam 
attiecīgi jābūt 0,05 un 0,5 grami litrā. 

b) Pastis spirta tilpumkoncentrācijai jābūt ne 
mazākai kā 40%.

b) Pastis spirta tilpumkoncentrācijai jābūt ne 
mazākai kā 40%.

c) Gatavojot pastis, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK
1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.
d) Pastis satur mazāk nekā 100 gramus 
cukura litrā, un anetola minimālais un 
maksimālais daudzums tajā ir attiecīgi 1,5 
un 2 grami litrā.

c) Pastis satur mazāk nekā 100 gramus 
cukura litrā, un anetola minimālais un 
maksimālais daudzums tajā ir attiecīgi 1,5 
un 2 grami litrā.
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Pamatojums

Lakrica (Glycyrrhiza glabra) aug tikai dažos Vidusjūras reģiona apgabalos. Tādēļ, ja šis augs 
nav pieejams ar klimatiskajiem apstākļiem saistītu vai ģeopolitisku iemeslu dēļ, nav iespējams 
ražot pastis. No šīs problēmas iespējams izvairīties, attiecinot dabisko ekstraktu definīciju arī 
uz citiem Glycyrrhiza sugas augiem.  

Šī punkta c) apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos 
dzērienus drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija.

Grozījums Nr. 66
II pielikuma 25. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot Pastis de Marseille, drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 67
II pielikuma 26. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot anis, drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 
1. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā 
un 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 68
II pielikuma 29. punkts
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a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta:

a) Degvīns ir stiprs alkoholisks dzēriens, ko 
ražo no lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirta: 

1) ko iegūst no lauksaimniecības 
izejmateriāliem fermentācijas rezultātā ar 
raugu;

1) ko iegūst fermentācijas rezultātā ar raugu 
no

i) labības, kartupeļiem un/vai melases, vai

ii) augļiem

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

2) ko filtrē un/vai rektificē tā, lai selektīvi 
vājinātu izmantoto izejmateriālu un 
fermentācijas blakusproduktu 
organoleptiskās īpašības.

Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,

Šim procesam var sekot redestilācija un/vai 
apstrāde ar attiecīgiem pārstrādes 
līdzekļiem, ietverot apstrādi ar aktivizēto 
kokogli, lai tam piešķirtu īpašas 
organoleptiskās īpašības,

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 
ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 10 
gramus uz hektolitru tīra alkohola.

Maksimālajam nogulu līmenim jābūt 
atbilstošam I pielikumā attiecībā uz 
etilspirtu noteiktajam līmenim, izņemot to, 
ka metanola nogulas nedrīkst pārsniegt 10 
gramus uz hektolitru tīra alkohola.

b) Degvīna spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 37,5 %.

b) Degvīna spirta tilpumkoncentrācijai jābūt 
ne mazākai kā 37,5 %.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, 
ir dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

c) Vienīgie aromatizētāji, ko var pievienot, 
ir dabīgo aromatizētāju sastāvdaļas destilātā, 
ko iegūst no fermentētiem izejmateriāliem. 
Bez tam produktam var piešķirt īpašas 
organoleptiskās īpašības, kas atšķiras no 
dominējošā aromāta.

d) Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, degvīna nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā tajā pašā 
vizuālajā laukā, kurā norādīts tirdzniecības 
nosaukums, jānorāda lauksaimniecības 
izcelsmes etilspirta ražošanai izmantotie 
izejmateriāli. Burtiem jābūt ne lielākiem par 
pusi un ne mazākiem par vienu trešdaļu no 
tirdzniecības nosaukumā izmantoto burtu 
izmēra.

Neskarot Direktīvas 2000/13/EK 
nosacījumus, no augļiem ražota degvīna 
nosaukumā, noformējumā vai etiķetējumā 
tajā pašā vizuālajā laukā, kurā norādīts 
tirdzniecības nosaukums, jābūt frāzei 
„destilēts no...”, kurai seko tā augļa vai 
augļu nosaukums, kas izmantots
lauksaimniecības izcelsmes etilspirta 
ražošanai. Burtiem jābūt ne lielākiem par 
pusi un ne mazākiem par vienu trešdaļu no 
tirdzniecības nosaukumā izmantoto burtu 
izmēra.

Pamatojums
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Grozījuma mērķis ir novērst neskaidrības, kas saistītas ar izejmateriāliem, no kuriem drīkst 
ražot degvīnu.  No vienas puses, ir ievērots viedoklis, ka priekšlikumiem nevajadzētu izslēgt 
no degvīna tirgus tos produktus, kas atbilst šī dzēriena īpašībām;  no otras puses, ir centieni 
risināt problēmas, par kurām uztraucas ieinteresētās puses, īpaši ziemeļu dalībvalstīs.  

Šajā priekšlikumā tiek degvīns, kas ražots no labības, kartupeļiem un melases (gan biešu, gan 
cukurniedru melases. ES no cukurbietēm ražo daudz vairāk degvīna nekā no, piemēram, 
kartupeļiem, taču ja tiktu pieminēta biešu melase, bet netiktu pieminēta cukurniedru melase, 
par to satrauktos PTO), tiek nošķirts no degvīna, kas ražots no augļiem.  Priekšlikumā 
svītrota prasība uz no labības, kartupeļiem vai melases ražota degvīna etiķetes norādīt 
izejmateriālu. Nozares pārstāvji uzskata, ka, iegādājoties degvīnu, patērētājiem šī informācija 
nešķiet svarīga.  Lai nodrošinātu vienveidīgu kvalitāti, no augļiem, tostarp vīnogām ražota 
degvīna definīcija daudz neatšķiras no citu degvīna veidu definīcijas.   Šiem mazāk 
izplatītajiem degvīna veidiem definīcijā saglabāta prasība ar frāzi „degvīns – destilēts no...” 
uz etiķetes norādīt izejmateriālu.

Grozījums Nr. 69
II pielikuma 36. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot plūmju liķieri (Sloe gin), drīkst 
izmantot tikai dabīgās aromatizētājvielas 
un preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 70
II pielikuma 40. punkta a) apakšpunkts

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu 
kodolu (Jugians regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru. 

a) Nocino ir liķieris, kura aromātu 
galvenokārt dod veselu, zaļu valriekstu
(Juglans regia L.) mērcēšana un/vai 
destilācija un kura minimālais cukura 
daudzums ir ekvivalents 100 gramiem 
invertcukura uz vienu litru. 
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Pamatojums
Vārds „kodols” ir jāsvītro. Tā pieminēšana Regulā 1576/89 bija kļūda, jo Nocino ražo no 
veseliem zaļiem valriekstiem.

Jugians regia L. jāaizstāj ar Juglans regia L., jo ieviesusies pareizrakstības kļūda.

Grozījums Nr. 71
II pielikuma 41. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot olu liķieri advocaat, jeb 
avocat, jeb Advokat drīkst izmantot tikai 
dabīgās aromatizētājvielas un preparātus, 
kas definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. 
panta 2. punkta b) apakšpunkta i) daļā un 
1. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 72
II pielikuma 42. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot liķieri ar olu, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 73
II pielikuma 44. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot Berenburg jeb Beerenburg, 
drīkst izmantot tikai dabīgās 
aromatizētājvielas un preparātus, kas 

Svītrots
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definēti Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 2. 
punkta b) apakšpunkta i) daļā un 1. panta 
2. punkta c) apakšpunktā.

Pamatojums

Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 74
II pielikuma 45. punkta c) apakšpunkts

c) Gatavojot Topinambur, drīkst izmantot 
tikai dabīgās aromatizētājvielas un 
preparātus, kas definēti Direktīvas 
88/388/EEK 1. panta 2. punkta b) 
apakšpunkta i) daļā un 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

Svītrots

Pamatojums
Šis apakšpunkts nav vajadzīgs, jo saskaņā ar jauno 3. pantu stipros alkoholiskos dzērienus 
drīkstēs aromatizēt, ja vien to neaizliedz šo dzērienu definīcija. 

Grozījums Nr. 75
II pielikuma 3. sadaļas virsraksts

C kategorija. Citi stiprie alkoholiskie 
dzērieni

Svītrots

Pamatojums

Šis ieteikums ir saistīts ar atteikšanos no stipro alkoholisko dzērienu iedalīšanas trijās 
kategorijās.

Grozījums Nr. 76
II pielikuma 3. sadaļas 1. punkts

1. Visi stiprie alkoholiskie dzērieni, kas Svītrots
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atbilst definīcijai 1. pantā, bet neiekļaujas 
A vai B kategorijā, tiek nosaukti, noformēti 
un etiķetēti ar tirdzniecības nosaukumu 
„stiprs alkoholisks dzēriens”.

Pamatojums

Šis ieteikums ir saistīts ar atteikšanos no stipro alkoholisko dzērienu iedalīšanas trijās 
kategorijās.

Grozījums Nr. 77
II pielikuma 3. sadaļas 2. punkts

2. Rum-Verschnitt ražo Vācijā, un to iegūst, 
sajaucot rumu un spirtu, kur minimālajai 
5 % spirta daļai, ko satur galīgais produkts, 
jābūt rumam.   Attiecībā uz produkta Rum-
Verschnitt etiķetēšanu un noformējumu 
vārdam Verschnitt jābūt nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā rakstītam ar 
tāda paša veida, izmēra un krāsas burtiem kā 
vārdam „Rum”, un jābūt pudeles priekšpusē 
uz etiķetes.   Ja šo produktu pārdod ārpus 
Vācijas tirgus, tā spirta sastāvs jānorāda uz 
priekšējās etiķetes.

47. Rum-Verschnitt ražo Vācijā, un to iegūst, 
sajaucot rumu un spirtu, kur minimālajai 
5 % spirta daļai, ko satur galīgais produkts, 
jābūt rumam.   Attiecībā uz produkta Rum-
Verschnitt etiķetēšanu un noformējumu 
vārdam Verschnitt jābūt nosaukumā, 
noformējumā vai etiķetējumā rakstītam ar 
tāda paša veida, izmēra un krāsas burtiem kā 
vārdam „Rum”, un jābūt pudeles priekšpusē 
uz etiķetes.   Ja šo produktu pārdod ārpus 
Vācijas tirgus, tā spirta sastāvs jānorāda uz 
priekšējās etiķetes.

Grozījums Nr. 78
II pielikuma 3. sadaļas 3. punkts

3. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to 
iegūst, pirms galīgās destilācijas plūmju 
destilātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %.   Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku 
dzērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot 
arī nosaukumu Slivovice tajā pašā 
redzamības laukā uz priekšējās etiķetes.   Ja 
šo produktu pārdod Kopienas tirgū, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz etiķetes.   Šis nosacījums 

47. Slivovice ražo Čehijas Republikā, un to 
iegūst, pirms galīgās destilācijas plūmju 
destilātam pievienojot maksimālo daļu 
lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta ar 
spirta tilpumkoncentrāciju 30 %.   Šis 
produkts jāsauc par „stipru alkoholisku 
dzērienu”, un tā apzīmēšanai var izmantot 
arī nosaukumu Slivovice tajā pašā 
redzamības laukā uz priekšējās etiķetes.   Ja 
šo produktu pārdod Kopienas tirgū, tā spirta 
sastāvs jānorāda uz etiķetes.   Šis nosacījums 
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neierobežo nosaukuma Slivovice lietojumu 
attiecībā uz augļu spirtiem saskaņā ar A 
kategorijas 9. punktu.

neierobežo nosaukuma Slivovice lietojumu 
attiecībā uz augļu spirtiem saskaņā ar 9. 
punktu.

Grozījums Nr. 79
III pielikuma 2. punkts

2. Viskijs 2. Viskijs
Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español
(Šos nosaukumus var papildināt ar terminu 
„malt” vai „grain”)

(Šos nosaukumus var papildināt ar terminu 
„malt” vai „grain”)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Šos nosaukumus var papildināt ar vārdiem 
„Pot Still” vai „malt”, vai „grain”)

(Šos nosaukumus var papildināt ar vārdiem 
„Pot Still” vai „malt”, vai „grain”)
Scotch Whisky / Scotch

Pamatojums

Kaut arī priekšlikumā ietverti pašreiz spēkā esošie Regulas 1576/89 noteikumi, Skotu viskija 
asociācija uzskata, ka terminu „malt” vai „grain” iekļaušana, runājot par III pielikumā 
iekļauto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi „Scotch Whisky / Scotch”, nav vajadzīga un var būt 
maldinoša. Lai arī šie termini tiek bieži izmantoti viskijam ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, 
tie nav vienīgie atļautie papildtermini.  

Komentāros par 7. panta 5. punktu ierosināts iekļaut jaunās regulas 7. panta 5. punktā 
noteikumu par to, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes var papildināt ar citu informāciju, ko 
reglamentē attiecīgās valsts kompetentā iestāde. (Piezīme: uz to attiecas Regulas 1576/89 5. 
panta 2. punkts).

Turklāt ieteikumos 15. panta 1. un 2. punktam ierosināts precizēt, ka pieteikumi ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes piešķiršanai un tiem pievienotie tehniskie faili ir dalībvalstu iestāžu 
kompetencē.

Ņemot vērā dalībvalstu veiktās kontroles, tas, kādus papildterminus drīkst izmantot III 
pielikumā minētajiem viskijiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, būtu jānosaka attiecīgās 
valsts kompetentajai iestādei.   

Grozījums Nr. 80
III pielikuma 3. punkts, Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, zemsvītras piezīme (jauna)
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Pēc vārda „Kornbrand” pievieno šādu 
zemsvītras piezīmi:
„Korn minimālajai spirta koncentrācijai ir 
jābūt 32% tilpuma procentiem”.

Pamatojums

Regulas 1576/89 1. panta 4. punkta c) apakšpunktā Korn ir definēts kā graudu spirts. To ražo 
Vācijā un reģionos, kuros oficiālā valoda ir vācu valoda, nepievienojot nekādas piedevas, 
- vai nu vienīgi destilējot fermentētu kviešu, miežu, auzu, rudzu vai griķu pilngraudu misu, 
- vai redestilējot destilātu, ko iegūst saskaņā ar pirmo daļu. 
Saskaņā ar šīs regulas 3. pantu Korn minimālajai spirta koncentrācijai ir jābūt 32 tilpuma 
procentiem, bet graudu spirta minimālajai spirta koncentrācijai – 35 tilpuma procentiem.

Tā kā saskaņā ar III pielikuma 3. punktu tagad Korn ir aizsargāts ar ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādi kā Vācijai un Austrijai raksturīgs produkts, tā minimālā spirta koncentrācija būtu tāda 
pati kā graudu spirtam (35 tilpuma procenti). Līdz ar to ierosinātā grozījuma mērķis ir 
saglabāt status quo.


