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ĪSS PAMATOJUMS 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzība ir viens no galvenajiem ES tirdzniecības politikas 

izaicinājumiem. Šādā veidā Savienība nodrošina ne tikai kvalitātes zīmju aizsardzību ārējos 

tirgos, bet arī mudina trešās valstis ieviest līdzvērtīgas sistēmas. 
 

Vēsturiski stiprie alkoholiskie dzērieni veido nozīmīgu daļu ES eksportā, pārsniedzot gada 

tirdzniecības apgrozījumu aptuveni EUR 10 miljardu apmērā un nodrošinot vairāk nekā vienu 

miljonu darbvietu. Stiprie alkoholiskie dzērieni ir vieni no pirmajiem produktiem, kas 

saņēmuši kvalitātes zīmju aizsardzību. Lai attīstītu stipro alkoholisko dzērienu nozari, Eiropas 

Savienība ir izveidojusi tiesisko regulējumu, kas ļauj nodrošināt noteikumu saskaņošanu 

attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību visā Eiropas Savienībā, proti, 2008. gada 

15. janvārī pieņemot Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 

aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Šī regula 

attiecas uz visiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem neatkarīgi no tā, vai tie ražoti ES vai 

kādā trešā valstī. 

 

Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā 2009. gadā Komisija uzsāka lauksaimniecības jomas 

tiesību aktu saskaņošanu. Regula (EK) Nr. 110/2008 ir pēdējais tiesību akts, kas vēl nav 

pielāgots Lisabonas līgumam. Tādēļ Komisija 2016. gada 1. decembrī iesniedza Padomei un 

Parlamentam jaunas regulas priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 110/2008. 

 

Ražošanas nozare 2008. gada regulu uzņēma pozitīvi. Komisija savā priekšlikumā paredz 

vispusīgi modernizētu pieeju, kas ir atbalstāma. Tā arī sev piešķir jaunas pilnvaras, izmantojot 

īstenošanas aktus, un ievieš būtiskas izmaiņas. 

 

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka Komisijas priekšlikumā būtu jāaprobežojas ar 2008. gada 

tiesību akta modernizāciju, tādu jaunu noteikumu ieviešanu, kas stiprina ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību, un iespējami mazāku 2008. gada teksta grozīšanu. Šāda ir 

atzinuma sagatavotājas pieeja Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā iesniegtajā 

atzinumā par priekšlikuma tekstu. 

 

Atzinuma sagatavotāja saviem kolēģiem Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejā vēlas 

atgādināt, ka tā ir regula par stipro alkoholisko dzērienu tehnisku un komerciālu marķēšanu 

un nevis regula par veselību un patērētāju aizsardzību no riskiem, kas saistīti ar pārmērīgu 

patēriņu. Tādējādi atzinuma sagatavotāja aicina kolēģus deputātus grozījumos pēc iespējas 

neattālināties no priekšlikuma piemērošanas jomas. 
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GROZĪJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 

sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums 

3. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz 

nodrošināt patērētāju augsta līmeņa 

aizsardzība, nepieļaut maldinošu praksi, 

panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt 

godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā 

reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie 

alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan 

Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot 

ievērot tradicionālos stipro alkoholisko 

dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī 

ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc 

patērētāju aizsardzības un informēšanas. 

Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija 

tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, 

neietekmējot attiecīgo stipro alkoholisko 

dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. 

Stipro alkoholisko dzērienu ražošana ir 

cieši saistīta ar lauksaimniecības nozari. 

Līdztekus tam, ka šī saikne ir nozīmīgs 

Savienības lauksaimniecības produktu 

noieta tirgus faktors, tai ir izšķiroša nozīme 

Savienībā ražoto stipro alkoholisko 

dzērienu kvalitātē un reputācijā. Ar tiesisko 

regulējumu šī ciešā saikne ar 

lauksaimniecības nozari būtu jāuzsver. 

(3) Pasākumiem, ko piemēro stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, būtu jāpalīdz 

nodrošināt patērētāju augsta līmeņa 

aizsardzību, nepieļaut maldinošu praksi, 

panākt tirgus pārredzamību un nodrošināt 

godīgu konkurenci. Tiem būtu jāsargā 

reputācija, ko Savienībā ražotie stiprie 

alkoholiskie dzērieni ir iemantojuši gan 

Savienības, gan pasaules tirgū, turpinot 

ievērot tradicionālos stipro alkoholisko 

dzērienu ražošanas paņēmienus, kā arī 

ņemot vērā to, ka ir augusi prasība pēc 

patērētāju aizsardzības un informēšanas. 

Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem būtu jāņem vērā arī inovācija 

tehnoloģijā, ja tā palīdz uzlabot kvalitāti, 

neietekmējot attiecīgo stipro alkoholisko 

dzērienu tradicionālās raksturīgās īpašības. 

Stipro alkoholisko dzērienu ražošanu 

reglamentē Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (EK) Nr. 178/20021a, 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1169/20111b un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

2017/6251c, un tā ir cieši saistīta ar 

lauksaimniecības nozari. Līdztekus tam, ka 

šī saikne ir nozīmīgs Savienības 

lauksaimniecības produktu noieta tirgus 

faktors, tai ir izšķiroša nozīme Savienībā 

ražoto stipro alkoholisko dzērienu 

kvalitātē, drošumā un reputācijā. Ar 

tiesisko regulējumu šī ciešā saikne ar 

lauksaimniecības pārtikas nozari būtu 

jāuzsver. 
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 ____________________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2002. gada 28. janvāra Regula (EK) 

Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 

aprites tiesību aktu vispārīgus principus 

un prasības, izveido Eiropas Pārtikas 

nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 

saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 

 1b Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra Regula (ES) 

Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu 

informācijas sniegšanu patērētājiem un 

par grozījumiem Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un 

(EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas 

Direktīvas 87/250/EEK, Padomes 

Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas 

Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 

2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas 

Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu 

 1c Eiropas Parlamenta un Padomes 

2017. gada 15. marta Regula (ES) 

2017/625 par oficiālajām kontrolēm un 

citām oficiālajām darbībām, kuras veic, 

lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas 

un barības aprites tiesību akti, noteikumi 

par dzīvnieku veselību un labturību, augu 

veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, 

un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, 

(EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, 

(EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, 

(ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 

2016/2031, Padomes Regulas (EK) 

Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un 

Padomes Direktīvas 98/58/EK, 

1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK 

un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (EK) 

Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, 

Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 

89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 

96/23/EK, 96/93/EK, 97/78/EK un 

Padomes Lēmumu 92/438/EEK 
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Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Pasākumi stipro alkoholisko 

dzērienu sektorā ir īpašs gadījums 

salīdzinājumā ar lauksaimniecības 

pārtikas sektora vispārīgajiem 

noteikumiem. Īpašās raksturiezīmes šajā 

jomā ir saistītas ar to, ka joprojām tiek 

uzturētas dzīvas tradicionālās ražošanas 

metodes, stiprie alkoholiskie dzērieni ir 

cieši saistīti ar lauksaimniecības nozari, 

tiek izmantoti augstas kvalitātes produkti 

un ir dzīva apņemšanās aizsargāt 

patērētāju drošību, ko stipro alkoholisko 

dzērienu sektors sola nekad neatstāt 

novārtā. 

 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums 

4. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lai nodrošinātu sistemātiskāku 

pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē 

stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā 

būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro 

alkoholisko dzērienu definēšanai, 

noformēšanai un marķēšanai, kā arī 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai. 

Šai regulā vajadzētu arī sniegt noteikumus 

par lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta 

vai destilātu izmantošanu alkoholisko 

dzērienu ražošanā, kā arī par stipro 

alkoholisko dzērienu tirdzniecības 

nosaukumu lietošanu pārtikas produktu 

noformējumā un marķējumā. 

(4) Lai nodrošinātu sistemātiskāku 

pieeju tiesību aktiem, kas reglamentē 

stipros alkoholiskos dzērienus, šajā regulā 

būtu skaidri jānosaka kritēriji stipro 

alkoholisko dzērienu definēšanai, 

noformēšanai un marķēšanai, kā arī 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzībai,  

neierobežojot Savienības oficiālo valodu 

un alfabētu daudzveidību. Šai regulā 

vajadzētu arī sniegt noteikumus par 

lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai 

destilātu izmantošanu alkoholisko dzērienu 

ražošanā, kā arī par stipro alkoholisko 

dzērienu tirdzniecības nosaukumu 

lietošanu pārtikas produktu noformējumā 

un marķējumā. 

 

Grozījums Nr.  4 
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Regulas priekšlikums 

17.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17a) Dalībvalstis ir atbildīgas par 

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

nelikumīgas izmantošanas uzraudzību, un 

Komisijai vajadzētu būt informētai par 

attiecīgo noteikumu piemērošanu 

dalībvalstīs, lai varētu ieviest piemērotu 

sistēmu, kas ļautu viltotus stipros 

alkoholiskos dzērienus izņemt no tirgus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums 

17.b apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (17b) Turklāt ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzība būtu jāattiecina uz 

precēm, tostarp iepakojumu, kuru 

izcelsme ir trešās valstīs un kuras 

tirdzniecības procesā tiek ievestas 

Savienības teritorijā, nelaižot brīvā apritē. 

 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums 

18. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. 

Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai 

būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes, ar ko identificē stipros 

alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir 

kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā 

minētās teritorijas apvidū, ja stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam piemītošā 

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (EK) Nr. 1151/201213 uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem neattiecas. 

Tāpēc būtu jānosaka noteikumi par stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisijai 

būtu jāreģistrē ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes, ar ko identificē stipros 

alkoholiskos dzērienus, kuru izcelsme ir 

kādas valsts teritorijā vai reģionā, vai kādā 

attiecīgās teritorijas apvidū, ja stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam piemītošā 
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kvalitāte, reputācija vai citas īpašības 

galvenokārt ir saistāmas ar tā ģeogrāfisko 

izcelsmi. 

kvalitāte, reputācija, tradicionālā 

apstrādes un ražošanas metode vai citas 

īpašības galvenokārt ir saistāmas ar tā 

ģeogrāfisko izcelsmi. 

_________________ _________________ 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 

(ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. 

novembris) par lauksaimniecības produktu 

un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 

(OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.). 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2012. gada 21. novembra Regula (ES) 

Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības 

produktu un pārtikas produktu kvalitātes 

shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums 

18.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (18a) Ir lietderīgi noteikt, ka attiecībā uz 

tiem stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem ar ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādi, kuri iegūti no vīniem bez 

aizsargātas cilmes vietas norādes un kuri 

minēti šajā regulā, būtu jāgūst labums no 

tiem pašiem ražošanas potenciāla 

pārvaldības instrumentiem, kas ir 

pieejami saskaņā ar Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (ES) 

Nr. 1308/20131a. 

 _______________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 17. decembra Regula (ES) 

Nr. 1308/2013, ar ko izveido 

lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 

organizāciju un atceļ Padomes Regulas 

(EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, 

(EK) Nr. 1037/2001 un (EK) 

Nr. 1234/2007 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina regulu saskaņot ar atzinuma projektu par tā dēvēto 

Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, 

ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības 

komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā. 
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Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums 

19. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Būtu jānosaka procedūra ES vai 

trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai 

anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, 

vienlaikus atzīstot spēkā esošo Savienības 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu statusu. Lai 

padarītu procedūras noteikumus par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm 

saskanīgus ar visām attiecīgajām nozarēm, 

šādas procedūras attiecībā uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta 

uz apjomīgākām un labi pārbaudītām 

procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības 

produktiem un pārtikas produktiem, kā 

paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, 

vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu 

specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas 

procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem 

un patērētājiem ir elektroniski pieejama 

informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu elektronisks reģistrs. 

(19) Būtu jānosaka procedūra ES vai 

trešās valsts ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrēšanai, grozīšanai un iespējamai 

anulēšanai saskaņā ar TRIPS nolīgumu, 

vienlaikus atzīstot spēkā esošo reģistrēto 

Savienības ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

statusu. Lai procedūras noteikumus par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm saskaņotu 

ar visām attiecīgajām nozarēm, šādas 

procedūras attiecībā uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem būtu jābalsta 

uz apjomīgākām un labi pārbaudītām 

procedūrām attiecībā uz lauksaimniecības 

produktiem un pārtikas produktiem, kā 

paredzēts Regulā (ES) Nr. 1151/2012, 

vienlaikus ņemot vērā alkoholisko dzērienu 

specifiku. Lai vienkāršotu reģistrēšanas 

procedūras un nodrošinātu, ka uzņēmējiem 

un patērētājiem ir elektroniski pieejama 

informācija, būtu jāizveido ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu pārredzams un izsmeļošs 

elektroniskais reģistrs, kam būtu tāds pats 

juridiskais spēks, kāds ir Regulas (EK) 

Nr. 110/2008 III pielikumam. 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 

reģistrētas Regulas (EK) Nr. 110/2008 

nozīmē, Komisijai būtu jāreģistrē 

automātiski. Komisijai pirms šīs regulas 

stāšanās spēkā būtu jāpabeidz Regulas 

(EK) Nr. 110/2008 III pielikumā minēto 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārbaudes 

saskaņā ar minētās regulas 20. punktu. 

 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību 
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noteikumiem attiecībā uz stipro 

alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu aizsardzību, būtu 

jāapsver iespēja pieņemt noteikumus, kas 

novērstu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

krāpniecisku izmantošanu uz produktiem 

tranzītā caur Savienības teritoriju pat tad, 

ja tos nav paredzēts laist brīvā apgrozībā 

Savienības tirgū. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums 

20. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt 

atbildīgām par to, lai nodrošinātu 

atbilstību šai regulai, un būtu jāveic 

pasākumi, lai Komisija varētu uzraudzīt 

un pārbaudīt šo prasību ievērošanu. Tāpēc 

Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu 

nodrošināt noderīgas informācijas 

savstarpēju apmaiņu. 

(20) Augsta kvalitātes līmeņa 

saglabāšana ir būtiska nozares 

reputācijas un vērtības uzturēšanai. 
Dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt 

atbildīgām par kvalitātes standartu 

saglabāšanu, nodrošinot atbilstību šai 

regulai. Tomēr Komisijai būtu jāspēj 

uzraudzīt un pārbaudīt šo prasību 

ievērošanu, lai pārliecinātos, ka tā tiek 

piemērota vienādi. Tāpēc Komisijai un 

dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt 

noderīgas informācijas savstarpēju 

apmaiņu. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums 

22. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(22) Lai ņemtu vērā patērētāju augošo 

pieprasījumu, tehnoloģiju attīstību, 

izmaiņas attiecīgajos starptautiskajos 

standartos un nepieciešamību uzlabot 

ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos 

apstākļus, tradicionālos nogatavināšanas 

procesus un — izņēmuma gadījumos — 

importējošo trešo valstu tiesību aktus un lai 

nodrošinātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

(22) Lai ņemtu vērā patērētāju augošās 

prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas 

attiecīgajos starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

tradicionālos izturēšanas procesus un — 

izņēmuma gadījumos — importējošo trešo 

valstu tiesību aktus un lai nodrošinātu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
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aizsardzību, pilnvaras pieņemt tiesību 

aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 

jādeleģē Komisijai attiecībā uz 

grozījumiem tehniskajās definīcijās vai 

atkāpēm no tām un prasībām par stipro 

alkoholisko dzērienu kategorijām un 

īpašajiem noteikumiem par dažiem no 

tiem, kas minēti šīs regulas I nodaļā, 

marķēšanu un noformēšanu, kas paredzēti 

šīs regulas II nodaļā, ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm, kas minētas šīs regulas 

III nodaļā un pārbaudēm un informācijas 

apmaiņu saskaņā ar šīs regulas IV nodaļu. 

vienlaikus ņemot vērā tradicionālo prakšu 

ievērošanu, būtu jādeleģē Komisijai 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 

290. pantu attiecībā uz grozījumiem 

tehniskajās definīcijās vai atkāpēm no tām 

un prasībām par stipro alkoholisko 

dzērienu kategorijām un īpašajiem 

noteikumiem par dažām no šīm 

kategorijām, kas aplūkotas šīs regulas 

I nodaļā, marķēšanu un noformēšanu, kas 

aplūkotas šīs regulas II nodaļā, 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas 

aplūkotas šīs regulas III nodaļā un 

pārbaudēm un informācijas apmaiņu, kas 

aplūkota šīs regulas IV nodaļā. 

 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) vai nu tieši, izmantojot jebkuru no 

šādām metodēm: 

(i) vai nu tieši, izmantojot jebkuru no 

šādām metodēm atsevišķi vai to 

apvienojumu: 

Pamatojums 

Ir jānodrošina, ka elastīgums, kas Regulā (EK) Nr. 110/2008 izriet no vārdiem „un/vai”, tiktu 

saglabāts arī šajā regulā. 

 

Grozījums Nr.  13 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 2. ievilkums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- macerēšanu vai līdzīgu augu 

izcelsmes materiālu apstrādi 

lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, 

lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai 

stiprajos alkoholiskajos dzērienos šīs 

regulas nozīmē, 

- macerēšanu vai līdzīgu augu 

izcelsmes materiālu apstrādi 

lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, 

lauksaimnieciskas izcelsmes destilātos vai 

stiprajos alkoholiskajos dzērienos vai to 

sajaukumos šīs regulas nozīmē, 
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Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – i apakšpunkts – 3. ievilkums – 

ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- viena vai vairāku šādu elementu 

pievienošanu lauksaimnieciskas izcelsmes 

etilspirtam, lauksaimnieciskas izcelsmes 

destilātiem vai stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem: 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

   

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts – d punkts – ii apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) viena vai vairāku šādu elementu 

pievienošanu stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem: 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

   

Pamatojums 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) “maisījums” ir stiprais 

alkoholiskais dzēriens, kas minēts II 

pielikuma I daļā vai kas atbilst ar 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam 

produktam maisījumā ar jebkuru no 

(3) “maisījums” ir stiprais 

alkoholiskais dzēriens, kas minēts II 

pielikuma I daļā vai kas atbilst ar 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmētam 

produktam maisījumā ar vienu vai 
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šādiem elementiem: vairākiem no šādiem elementiem: 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) lauksaimnieciskas izcelsmes 

etilspirts, 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt maisījuma definīciju, lai vienkāršotu noteikumus par 

marķēšanu un lai uzņēmējiem un kontroles dienestiem tā būtu vieglāk īstenojama. 

 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 4. apakšpunkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) “salikts apzīmējums” ir 

apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā 

iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena 

tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda 

stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss 

gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar 

jebkuru no šādiem elementiem: 

(4) “salikts apzīmējums” ir 

apvienojums, ko veido II pielikuma I daļā 

iekļautie stiprā alkoholiskā dzēriena 

tirdzniecības nosaukuma termini, vai tāda 

stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāde, no kuras cēlies viss 

gatavajā produktā ietilpstošais spirts, ar 

vienu vai vairākiem no šādiem 

elementiem: 

Pamatojums 

Definīcija “stiprais alkoholiskais dzēriens” nav pareizi pārņemta no Regulas (EK) 

Nr. 110/2008 un tās Īstenošanas regulas (EK) Nr. 716/83. Atzinuma sagatavotāja ierosina 

labot dažas definīcijas, kas izriet no Regulas (EK) Nr. 110/2008. 

 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 5. apakšpunkts 



 

PE604.734v03-00 14/51 AD\1139898LV.docx 

LV 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) “pieminējums” ir tāda tieša vai 

netieša atsauce uz vienu vai vairākiem II 

pielikuma I daļā minētajiem stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, vai 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kura nav 

atsauce saliktā apzīmējumā vai 8. panta 6. 

punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā; 

(5) “pieminējums” ir tāda tieša vai 

netieša atsauce uz II pielikuma I daļā 

minēto stipro alkoholisko dzērienu vai 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kura nav 

atsauce saliktā apzīmējumā vai 8. panta 

6. punktā minētajā sastāvdaļu sarakstā; 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt maisījuma definīciju, lai vienkāršotu noteikumus par 

marķēšanu un lai uzņēmējiem un kontroles dienestiem tā būtu vieglāk īstenojama. 

 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 6. apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir 

norāde, kas nosaka, ka stiprā alkoholiskā 

dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā 

vai reģionā, vai kādā minētās teritorijas 

apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā 

dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija vai 

citas raksturīgās īpašības būtiski saistāmas 

ar tā ģeogrāfisko izcelsmi; 

(6) “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir 

norāde, kas nosaka, ka stiprā alkoholiskā 

dzēriena izcelsme ir kādas valsts teritorijā 

vai reģionā, vai kādā attiecīgās teritorijas 

apvidū, kur konkrēta stiprā alkoholiskā 

dzēriena attiecīgā kvalitāte, reputācija, 

tradicionālā apstrādes vai ražošanas 

metode vai citas raksturīgās īpašības 

būtiski saistāmas ar tā ģeogrāfisko 

izcelsmi; 

 

Grozījums Nr.  21 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – 7. apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) “tehniskā dokumentācija” ir datne, 

kas pievienota pieteikumam par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

aizsardzību, kurā noteikti tehniskie 

parametri, kādiem stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst; 

(7) “tehniskā dokumentācija” ir datne, 

kura pievienota pieteikumam par 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

aizsardzību, kurā noteikti tehniskie 

parametri, kādiem stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam ir jāatbilst, un 
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kura atbilst terminam “tehniskā 

dokumentācija” Regulā (EK) 

Nr. 110/2008; 

 

Grozījums Nr.  22 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Etilspirts, ko lieto stipro 

alkoholisko dzērienu gatavošanā 

izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai 

citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai 

šķīdināšanai, ir lauksaimnieciskas 

izcelsmes etilspirts. 

1. Etilspirts, ko lieto stipro 

alkoholisko dzērienu gatavošanā, kā arī 

stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā 
izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai 

citu pieļaujamu piedevu atšķaidīšanai vai 

šķīdināšanai, ir lauksaimnieciskas 

izcelsmes etilspirts. 

 

Grozījums Nr.  23 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Etilspirts, ko lieto stipro 

alkoholisko dzērienu gatavošanā 

izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai 

citu atļautu piedevu atšķaidīšanai vai 

šķīdināšanai, ir vienīgi lauksaimnieciskas 

izcelsmes etilspirts. 

2. Etilspirts, ko lieto stipro 

alkoholisko dzērienu gatavošanā, kā arī 

stipro alkoholisko dzērienu gatavošanā 
izmantojamu krāsvielu, aromatizētāju vai 

citu atļautu piedevu atšķaidīšanai vai 

šķīdināšanai, ir vienīgi lauksaimnieciskas 

izcelsmes etilspirts. 

 

 

Grozījums Nr.  24 

Regulas priekšlikums 

3. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Ja lauksaimnieciskas izcelsmes 

etilspirts vai destilāti ir paredzēti 

tirdzniecībai, izejvielas, no kurām tie 

iegūti, norāda elektroniskajos 



 

PE604.734v03-00 16/51 AD\1139898LV.docx 

LV 

pavaddokumentos. 

Pamatojums 

Kā pieprasīts šajā grozījumā, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta vai destilātu ražošanai 

izmantotās izejvielas būtu sīki jāuzskaita elektroniskajos pavaddokumentos, lai garantētu 

pilnīgu izsekojamību un nebūtu iespējams apiet noteikumus. Attiecīgās vielas var izmantot arī 

citu tādu stipro alkoholisko dzērienu ražošanā, kuros spirtam vai destilātiem ir jābūt iegūtiem 

vienīgi no attiecīgajām izejvielām. 

 

Grozījums Nr.  25 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) tos saldina tikai tāpēc, lai 

papildinātu galaprodukta garšu, saskaņā ar 

I pielikuma 3. punktu. 

(e) tos saldina tikai tāpēc, lai 

papildinātu galaprodukta garšu, saskaņā ar 

I pielikuma 3. punktu, ņemot vērā katras 

dalībvalsts tradīcijas un attiecīgos tiesību 

aktus. 

Pamatojums 

Tā kā tradicionālo produktu garšas papildināšanu līdz šim reglamentēja valstu noteikumi, 

saskaņā ar pašlaik spēkā esošās Regulas (EK) Nr. 110/2008 noteikumiem Komisijas 

priekšlikuma teksts ir jāprecizē. 

 

Grozījums Nr.  26 

Regulas priekšlikums 

4. pants – 2. punkts – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) tie var būt saldināti, lai atbilstu 

konkrētiem produktu parametriem, saskaņā 

ar I pielikuma 3. punktu un ņemot vērā 

attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus. 

(e) tie var būt saldināti, lai atbilstu 

konkrētiem produktu parametriem, saskaņā 

ar I pielikuma 3. punktu un ņemot vērā 

attiecīgos dalībvalsts tiesību aktus. Katrā 

gadījumā cukuru saturu nosaka katrai 

produktu kategorijai. 

Pamatojums 

Jebkāds mēģinājums saskaņot cukura saturu varētu kaitēt tradicionālajām praksēm. 

 



 

AD\1139898LV.docx 17/51 PE604.734v03-00 

 LV 

Grozījums Nr.  27 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

43. pantu pieņemt deleģētos aktus 

attiecībā uz: 

svītrots 

(a) to tehnisko definīciju grozīšanu, kuras 

minētas I pielikumā; 

 

(b) tām stipro alkoholisko dzērienu 

kategorijām noteikto prasību grozīšanu, 

kuras uzskaitītas II pielikuma I daļā, un 

to uz dažiem stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem attiecināmo īpašo noteikumu 

grozīšanu, kuri uzskaitīti II pielikuma II 

daļā. 

 

Deleģētie akti, kas minēti pirmās daļas a) 

un b) apakšpunktā, attiecas tikai uz 

apliecinātām vajadzībām, kas izriet no 

augošām patērētāju prasībām, 

tehnoloģiskā progresa, būtisku 

starptautisko standartu attīstības vai 

vajadzības pēc produkta inovācijas. 

 

Pamatojums 

Jebkurš grozījums — vai tas būtu I pielikumā, nosakot tehniskās definīcijas, vai II pielikumā 

attiecībā uz stipro alkoholisko dzērienu kategorijām, tostarp jaunu kategoriju pievienošana — 

ir ārkārtīgi jutīgs jautājums un dalībvalstīm jāpiešķir lielākas pilnvaras to risināt. 

 

Grozījums Nr.  28 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Saskaņā ar 43. pantu Komisija ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

attiecībā uz jaunu stipro alkoholisko 

dzērienu kategoriju pievienošanu II 

pielikumā. 

svītrots 

Jaunu kategoriju drīkst pievienot saskaņā  
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ar šādiem nosacījumiem: 

(a) stipro alkoholisko dzērienu tirgot ar 

konkrētu nosaukumu un saskaņā ar 

vienādiem tehniskajiem parametriem ir 

ekonomiski un tehniski nepieciešams, lai 

aizsargātu patērētāju un ražotāju 

intereses; 

 

(b) stiprajam alkoholiskajam dzērienam 

vismaz vienā dalībvalstī ir būtiska tirgus 

daļa; 

 

(c) jaunajai kategorijai izvēlētais 

nosaukums ir vai nu plaši izmantots 

nosaukums, vai, ja tas nav iespējams, 

aprakstošs nosaukums, jo īpaši tāds, kurā 

izmantota atsauce uz stiprā alkoholiskā 

dzēriena ražošanā izmantoto izejvielu; 

 

(d) jaunās kategorijas tehniskos 

parametrus nosaka, pamatojoties uz 

Savienības tirgū lietotu kvalitātes un 

ražošanas parametru novērtējumu. 

Nosakot tehniskās specifikācijas, ievēro 

piemērojamos Savienības tiesību aktus 

patērētāju tiesību aizsardzības jomā un 

ņem vērā visus attiecīgos starptautiskos 

standartus. Tie nodrošina Savienības 

ražotāju godīgu konkurenci, kā arī 

Savienības stipro alkoholisko dzērienu 

izcilo reputāciju. 

 

Pamatojums 

Šī joma būtu jāuzskata par būtisku, un tāpēc izmantot deleģētos aktus tās grozīšanai nebūtu 

pieņemami. Deleģēto aktu izmantošana būtu jāierobežo tikai ar tīri tehniskas un/vai 

administratīvas dabas jautājumiem: tādiem būtiskiem pantiem kā šis būtu jāpiemēro 

pārredzama koplēmuma procedūra. 

 

Grozījums Nr.  29 

Regulas priekšlikums 

5. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izņēmuma gadījumos, ja tas 

pieprasīts importējošās trešās valsts 

tiesību aktos, Komisija arī tiek pilnvarota 

svītrots 
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pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 43. 

pantu attiecībā uz atkāpēm no I pielikumā 

paredzētajām tehnisko definīciju 

prasībām, attiecībā uz prasībām, kas 

noteiktas stipro alkoholisko dzērienu 

kategorijām un paredzētas II pielikuma I 

daļā, un attiecībā uz dažu to stipro 

alkoholisko dzērienu īpašajiem 

noteikumiem, kuri uzskaitīti II pielikuma 

II daļā. 

Pamatojums 

Šī joma būtu jāuzskata par būtisku, un tāpēc izmantot deleģētos aktus tās grozīšanai nebūtu 

pieņemami. Deleģēto aktu izmantošana būtu jāierobežo tikai ar tīri tehniskas un/vai 

administratīvas dabas jautājumiem: tādiem būtiskiem pantiem kā šis būtu jāpiemēro 

pārredzama koplēmuma procedūra. 

 

Grozījums Nr.  30 

Regulas priekšlikums 

5.a pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a pants 

 Īstenošanas pilnvaras 

 Komisija drīkst, izmantojot īstenošanas 

aktus, pieņemt noteikumus par maksimāli 

pieļaujamo to produktu līmeni, ko 

izmanto garšas papildināšanai un kas 

minēti I pielikuma 3) punkta a)–f) 

apakšpunktā. Minētos īstenošanas aktus 

pieņem saskaņā ar [Y]. panta y) punktā 

minēto [konsultēšanās/pārbaudes] 

procedūru. 

 

 

Grozījums Nr.  31 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja kāds stiprais alkoholiskais 3. Ja kāds stiprais alkoholiskais 
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dzēriens atbilst vairāku tādu stipro 

alkoholisko dzērienu kategoriju prasībām, 

kuras ietilpst II pielikuma I daļā un pieder 

pie tajā uzskaitītās 15.–47. kategorijas, tad 

to var pārdot ar vienu vai vairākiem 

attiecīgajiem tirdzniecības nosaukumiem, 

kas paredzēti šīm kategorijām. 

dzēriens atbilst vairāku II pielikuma I daļā 

iekļauto stipro alkoholisko dzērienu 

kategoriju prasībām, tad to var laist tirgū 

ar vienu vai vairākiem šīm kategorijām 

noteiktajiem tirdzniecības nosaukumiem. 

 

Grozījums Nr.  32 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) papildināti vai aizstāti ar 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta 

III nodaļā, vai papildināti saskaņā ar valsts 

noteikumiem ar citu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādi ar noteikumu, ka 

patērētājs netiek maldināts, vai 

(a) papildināti vai aizstāti ar 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas minēta 

III nodaļā, vai papildināti saskaņā ar valsts 

noteikumiem ar citu ģeogrāfiskās 

izcelsmes atsauci ar noteikumu, ka 

patērētājs netiek maldināts, vai 

Pamatojums 

Komisijas tekstā ir paredzēts, ka stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumus var 

papildināt vai aizstāt ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai papildināt ar “citām 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”. Tomēr termina “ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” 

atkārtošana apgrūtina teksta saprašanu. Atzinuma sagatavotāja ierosina tekstu padarīt 

skaidrāku. 

 

Grozījums Nr.  33 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja tirdzniecības nosaukumu papildina vai 

aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) 

apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādi, kas minēta šajā punktā, var 

papildināt tikai vai nu 

Ja juridisko nosaukumu papildina vai 

aizstāj saskaņā ar pirmās daļas a) 

apakšpunktu, tad ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādi, kas minēta šajā punktā, var 

papildināt tikai vai nu 
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Grozījums Nr.  34 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 

20. februārī jau tiek izmantoti 

apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, vai 

(a) ar apzīmējumiem, kas 2008. gada 

20. februārī jau tiek izmantoti 

apstiprinātām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 34. panta 1. punkta nozīmē, 

tostarp apzīmējumiem, ko tradicionāli 

izmanto dalībvalstīs, lai norādītu, ka 

produktam atbilstoši valsts tiesību aktiem 

ir aizsargāta izcelsmes norāde, vai 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina nodrošināt dalībvalstu individuālo kvalitātes aizsardzības 

sistēmu ievērošanu. 

 

Grozījums Nr.  35 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 4. punkts – 2. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ar atbilstošajā produkta 

specifikācijā norādītiem apzīmējumiem. 

(b) ar jebkuriem atbilstošajā produkta 

specifikācijā pieļautajiem apzīmējumiem; 

 

Grozījums Nr.  36 

Regulas priekšlikums 

8. pants – 5. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 1. 

punktā un papildināti ar terminu “aromāts” 

vai citiem līdzīgiem terminiem, var 

izmantot vienīgi, lai apzīmētu 

aromatizētājus, kas imitē stipros 

alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to 

izmantošanu tāda pārtikas produkta 

ražošanā, kas nav dzēriens. Ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes nedrīkst lietot, lai 

Tirdzniecības nosaukumus, kas minēti 

1. punktā un papildināti ar terminu 

“aromāts” vai citiem līdzīgiem terminiem, 

var izmantot vienīgi, lai apzīmētu 

aromatizētājus, kas imitē stipros 

alkoholiskos dzērienus, vai atsauktos uz to 

izmantošanu tāda pārtikas produkta 

ražošanā, kas nav stiprais alkoholiskais 

dzēriens. Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
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apzīmētu aromatizētājus. nedrīkst lietot, lai apzīmētu aromatizētājus. 

Pamatojums 

Tas nepieciešams, lai dzērieniem, kas nav stiprie alkoholiskie dzērieni, varētu veidot 

asociāciju „aromāts + kategorijas nosaukums” (nevis ģeogrāfiskās izcelsmes norāde). 

 

Grozījums Nr.  37 

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) spirtu, ko izmanto to pārtikas 

produktu ražošanā, iegūst vienīgi no 

stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz 

kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai 

pieminējumā(-os), izņemot etilspirtu, kas 

var būt aromatizētājos, kurus lieto šā 

pārtikas produkta ražošanai; un 

(a) spirtu, ko izmanto pārtikas 

produktu ražošanā, iegūst vienīgi no 

stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, uz 

kuriem ir atsauce saliktajā apzīmējumā vai 

pieminējumā(-os), izņemot etilspirtu, kas 

var būt aromatizētājos, kurus lieto šā 

pārtikas produkta ražošanai, un etilspirtu, 

kas iegūts no alkoholiska dzēriena, kurš 

nav spirts; un 

Pamatojums 

Kokteiļos var būt stiprie alkoholiskie dzērieni un alkoholiskie dzērieni. Abu alkohola veidu 

gatavajā produktā minēšana nav maldinoša patērētājiem, jo viss alkohola saturs ir no šiem 

diviem alkohola veidiem. 

 

Grozījums Nr.  38 

Regulas priekšlikums 

10. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jauktam dzērienam jābūt ar tirdzniecības 

nosaukumu “stiprais alkoholiskais 

dzēriens”. 

Jauktam dzērienam jābūt ar tirdzniecības 

nosaukumu “stiprais alkoholiskais 

dzēriens”. Šis tirdzniecības nosaukums ir 

skaidri redzams labi saskatāmā vietā uz 

etiķetes. 

 

Grozījums Nr.  39 

Regulas priekšlikums 
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11. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

noformējumā vai marķējumā norāda 

nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 

laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko 

alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka 

stiprais alkoholiskais dzēriens ir izturēts 

dalībvalsts nodokļu inspekcijas uzraudzībā 

vai uzraudzībā, kas nodrošina līdzvērtīgas 

garantijas. 

3. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

noformējumā vai marķējumā norāda 

nogatavināšanas periodu vai izturēšanas 

laiku, tad tam jāattiecas uz visjaunāko 

alkoholisko sastāvdaļu ar nosacījumu, ka 

visas darbības saistībā ar izturēšanu ir 

notikušas dalībvalsts nodokļu inspekcijas 

uzraudzībā vai līdzvērtīgas garantijas 

nodrošinošā uzraudzībā. Komisija pieņem 

publisku reģistru, kurā uzskaitītas 

izturēšanas procesa uzraudzības iestādes, 

ko izraudzījusies katra dalībvalsts. 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka izturētu produktu pārbaudes būtu jāveic pastāvīgi un 

efektīvi, nevis sporādiski vai izlases veidā. Mērķis ir ierobežot izturētu produktu viltošanu, 

ņemot vērā, ka izturēšana rada pievienoto vērtību un šāda veida noteikums garantē likumību 

un godīgu konkurenci un aizsargā galapatērētājus. 

 

Grozījums Nr.  40 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja 

brendijs izturēts, izmantojot “criaderas y 

solera” dinamisko izturēšanas sistēmu, 

vidējo brendija izturēšanu, ko aprēķina, 

kā aprakstīts IIa pielikumā, noformējumā 

vai marķējumā var minēt tikai tad, ja 

brendija izturēšana ir kontrolēta sistēmā, 

ko atļāvusi kompetentā iestāde. Atsaucei 

brendija marķējumā uz vidējo izturēšanu, 

kas izteikta gados, pievieno atsauci uz 

“criaderas y solera” sistēmu. 

Pamatojums 

Mērķis ir ļaut dinamiskajā izturēšanas sistēmā “criaderas y solera” izturēta brendija 

ražotājiem marķējumā norādīt attiecīgo vidējo izturēšanas laiku gados. Produkta atbilstību 

garantētu ražotājs, kam piemēro kontroles sistēmu, kuru ir apstiprinājusi kompetentā iestāde. 
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Grozījums Nr.  41 

Regulas priekšlikums 

11. pants – 3.b punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.b Stiprā alkoholiskā dzēriena 

nogatavināšanas periodu vai vecumu un 

tirdzniecības nosaukumu iekļauj 

elektroniskajos pavaddokumentos. 

Pamatojums 

Ar grozījumu tiek pieprasīts svarīgu informāciju par stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, 

tirdzniecības nosaukumu vai nogatavināšanas periodu, norādīt pavaddokumentos, lai 

nodrošinātu labāku izsekojamību un nepieļautu neatbilstīgu praksi, kas varētu izkropļot 

konkurenci starp ražotājiem vai maldināt patērētājus. 

 

Grozījums Nr.  42 

Regulas priekšlikums 

12. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

izcelsme ir norādīta, tā atbilst izcelsmes 

valstij vai izcelsmes teritorijai saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 

(ES) Nr. 952/201316 60. pantu. 

1. Ja stiprā alkoholiskā dzēriena 

izcelsme ir norādīta, tā atbilst vietai vai 

reģionam, kur noticis gatavā produkta 

ražošanas procesa attiecīgais posms, kurā 

stiprajam alkoholiskajam dzērienam ir 

piešķirtas tā raksturīgās iezīmes un 

būtiskās galīgās īpašības. 

_________________  

16 Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 

9. oktobris), ar ko izveido Savienības 

Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 

1. lpp.). 

 

 

 

Grozījums Nr.  43 

Regulas priekšlikums 

13. pants – 1.a daļa (jauna) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Attiecībā uz stiprajiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, kas ražoti 

Savienībā un paredzēti eksportam, šajā 

regulā paredzētos datus var atkārtot 

valodā, kas nav Eiropas Savienības 

oficiālā valoda. 

 

Grozījums Nr.  44 

Regulas priekšlikums 

14. pants – virsraksts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības simbola izmantošana 

aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 

Savienības simbola izmantošana 

reģistrētām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 

 

Grozījums Nr.  45 

Regulas priekšlikums 

14. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Savienības simbolu attiecībā uz aizsargātu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var izmantot 

stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un 

noformējumā. 

Savienības simbolu attiecībā uz reģistrētu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi var izmantot 

stipro alkoholisko dzērienu marķējumā un 

noformējumā. 

 

Grozījums Nr.  46 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Lai ņemtu vērā pārmaiņas 

patērētāju pieprasījumā, tehnoloģiju 

attīstībā, izmaiņas attiecīgajos 

starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

1. Lai ņemtu vērā augošās patērētāju 

prasības, tehnoloģiju attīstību, izmaiņas 

attiecīgajos starptautiskajos standartos un 

nepieciešamību uzlabot ražošanas un 

tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, 

vienlaikus nodrošinot patērētāju 
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Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz: 
aizsardzību un ņemot vērā tradicionālās 

prakses, Komisija tiek pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus, kas papildina šo regulu, 

saskaņā ar 43. pantu attiecībā uz: 

 

Grozījums Nr.  47 

Regulas priekšlikums 

16. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Izņēmuma gadījumos, kad to prasa 

importētājas trešās valsts tiesību akti, 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 43. pantu par atkāpēm 

no noformēšanas un marķēšanas 

noteikumiem, kas iekļauti šajā nodaļā. 

svītrots 

Pamatojums 

Dažu stipro alkoholisko dzērienu nosaukumus vairs nedrīkst tulkot eksporta tirgu valodās. 

Komisija patur tiesības mainīt šo tulkojumu, “izņēmuma gadījumos” izmantojot īpašus 

deleģētos aktus. Tas šķiet nevajadzīgs ierobežojums un sarežģījums. Atzinuma sagatavotāja 

ierosina saglabāt iepriekšējo Regulas (EK) Nr. 110/2008 teksta versiju. 

 

Grozījums Nr.  48 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž 

tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš 

ražots atbilstīgi produkta specifikācijai. 

1. Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes var lietot visi uzņēmēji, kas laiž 

tirgū stipro alkoholisko dzērienu, kurš 

ražots atbilstīgi produkta specifikācijai. 

 

 

 

Grozījums Nr.  49 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – ievaddaļa 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Aizsargātās ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes un stipros alkoholiskos dzērienus, 

kuriem izmanto šos aizsargātos 

nosaukumus saskaņā ar produkta 

specifikāciju, aizsargā pret: 

2. Saskaņā ar šo regulu aizsargātās 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir 

jāaizsargā pret: 

 

Grozījums Nr.  50 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – i punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) līdzīgos produktos, kas neatbilst ar 

aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta 

specifikācijai; vai 

(i) līdzīgos produktos, kas neatbilst ar 

aizsargāto nosaukumu apzīmētā produkta 

specifikācijai, tostarp tad, kad šie produkti 

tiek izmantoti kā sastāvdaļas; vai 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 

izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un 

pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā 

sastāvdaļa”. 

 

Grozījums Nr.  51 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 

atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 

ir norādīta produktu vai pakalpojumu 

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 

nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 

izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā 

ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs” 

vai līdzīgu izteicienu; 

(b) jebkādu neatļautu izmantošanu, 

atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja 

ir norādīta produktu vai pakalpojumu 

patiesā izcelsme vai ja aizsargātais 

nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu 

izteicienu kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā 

ražots”, “imitācija”, “aromāts”, “līdzīgs”, 

“stilā” vai līdzīgu izteicienu, tostarp, ja 

minētie produkti tiek izmantoti kā 

sastāvdaļa; 
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Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina pastiprināt ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 

izmantojot frāzi, kas atrodama Regulā (EK) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un 

pārtikas produktu kvalitātes shēmām: “tostarp, ja minētie produkti tiek izmantoti kā 

sastāvdaļa”. 

 

Grozījums Nr.  52 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 

maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, 

cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura 

ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, 

reklāmas materiālos vai dokumentos par 

attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka 

izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas 

rada nepatiesu iespaidu par produkta 

izcelsmi; 

(c) jebkādu citu nepatiesu vai 

maldinošu produkta izcelsmes, cilmes, 

raksturīgo īpašību, sastāvdaļu vai būtisko 

īpašību norādi produkta aprakstā vai 

marķējumā, kas var radīt nepatiesu 

iespaidu par produkta izcelsmi; 

 

Grozījums Nr.  53 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

aizsardzību attiecina uz precēm, tostarp 

iepakojumu, kuru izcelsme ir trešās valstīs 

un kuras tirdzniecības procesā tiek 

ievestas Savienībā, nelaižot brīvā apritē; 

 

Grozījums Nr.  54 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 3. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes nedrīkst Savienībā kļūt par 

3. Reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādes nedrīkst Savienībā kļūt par 
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sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē. sugasvārdiem 32. panta 1. punkta nozīmē. 

 

Grozījums Nr.  55 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Dalībvalstis veic atbilstošus 

pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu 

aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 2. 

punktā. 

4. Dalībvalstis veic atbilstošus 

pasākumus, lai nepieļautu vai pārtrauktu 

reģistrētu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

nelikumīgu izmantošanu, kā minēts 

2. punktā. 

 

Grozījums Nr.  56 

Regulas priekšlikums 

18. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstis var piemērot 61.–

72. panta noteikumus Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2013. gada 17. decembra 

Regulā (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido 

lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu 

organizāciju, attiecībā uz tādu vīnogu 

platībām, no kurām ražo vīnus, kas ir 

derīgi stipro alkoholisko dzērienu ar 

ģeogrāfiskas izcelsmes norādi ražošanai. 

Piemērojot minētos noteikumus, attiecīgās 

platības var uzskatīt par platībām, kurās 

var ražot vīnu ar aizsargātu cilmes vietas 

nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādi. 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina regulu saskaņot ar atzinuma projektu par tā dēvēto 

Omnibusa priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, 

ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, kuru Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības 

komiteja pieņēma 2017. gada 3. maijā. 

 

Grozījums Nr.  57 
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Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. daļa – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) nosaukums, kurš jāaizsargā kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto 

tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai 

valodās, kuras izmanto vai vēsturiski 

izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu 

noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā; 

(a) nosaukums, kurš jāreģistrē kā 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kā to lieto 

tirdzniecībā vai sarunvalodā, un tikai 

valodās, kuras izmanto vai vēsturiski 

izmantoja, lai aprakstītu konkrētu produktu 

noteiktā ģeogrāfiskajā apgabalā; 

 

Grozījums Nr.  58 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. daļa – e apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) apraksts par produkta iegūšanas 

metodi un — vajadzības gadījumā — par 

autentiskajām un nemainīgajām vietējām 

metodēm, kā arī informācija par 

iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju 

grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar 

konkrēto produktu saistītu pamatojumu par 

to, kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu 

kvalitāti, garantētu izcelsmi vai 

nodrošinātu kontroli, ņemot vērā 

Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par 

preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu 

sniegšanu; 

(e) apraksts par produkta ražošanas 

metodi un — vajadzības gadījumā — par 

autentiskajām un nemainīgajām vietējām 

metodēm, kā arī informācija par 

iepildīšanu, ja pieteikuma iesniedzēju 

grupa tā nosaka un sniedz pietiekamu ar 

konkrēto produktu saistītu pamatojumu par 

to, kāpēc iepildīšanai jānotiek noteiktajā 

ģeogrāfiskajā apgabalā, lai saglabātu 

kvalitāti, garantētu izcelsmi vai 

nodrošinātu kontroli, ņemot vērā 

Savienības tiesību aktus, jo īpaši aktus par 

preču brīvu apriti un pakalpojumu brīvu 

sniegšanu; 

 

Grozījums Nr.  59 

Regulas priekšlikums 

19. pants – 1. daļa – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) attiecīgā gadījumā — saikne starp 

produkta konkrēto kvalitāti, reputāciju vai 

citām īpašībām un d) punktā minēto 

ģeogrāfisko izcelsmi; 

(f) informācija par stiprā alkoholiskā 

dzēriena raksturīgajām īpašībām un 

saikni ar d) apakšpunktā minēto 

ģeogrāfisko izcelsmi; 
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Grozījums Nr.  60 

Regulas priekšlikums 

23. pants – 1. punkts – 1. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, 

rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā 

saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, 

vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs 

nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana 

nedrīkstētu būt ilgāka par 12 mēnešiem. Ja 

šis laikposms tiek pārsniegts, Komisija 

pieteikuma iesniedzējam rakstveidā norāda 

aizkavēšanās iemeslus. 

Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, 

rūpīgi izskata ikvienu pieteikumu, ko tā 

saņem saskaņā ar 21. pantu, lai pārbaudītu, 

vai tas ir pamatots un vai tas atbilst šīs 

nodaļas nosacījumiem. Šāda izskatīšana 

nedrīkstētu būt ilgāka par sešiem 

mēnešiem. Ja šis laikposms tiek pārsniegts, 

Komisija pieteikuma iesniedzējam 

rakstveidā norāda aizkavēšanās iemeslus. 

Pamatojums 

Komisija spirta bāzes alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācijai 

ierosina 12 mēnešu termiņu. Citiem pārtikas produktiem šis termiņš ir seši mēneši. Atzinuma 

sagatavotāja ierosina spirta bāzes alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrācijas termiņu saskaņot ar citām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. 

 

Grozījums Nr.  61 

Regulas priekšlikums 

28. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ja ir piemērojamas valsts tiesību normas, 

pieteikuma iesniegšanu veic pēc valsts 

procedūras pabeigšanas. 

Pamatojums 

Ņemot vērā procedūru dažādību dalībvalstīs, atzinuma sagatavotāja ierosina precizēt, ka, ja 

eksistē valsts noteikumi, tad piemēro tos. 

 

Grozījums Nr.  62 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. daļa – ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisija pēc apspriešanās ar iesaistīto 
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jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas 

personas pieprasījuma, kurai ir likumīgas 

intereses, var pieņemt īstenošanas aktus, lai 

anulētu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 

reģistrāciju šādos gadījumos: 

dalībvalstu attiecīgo iestādi un jebkuras 

tādas fiziskas vai juridiskas personas 

pieprasījuma, kurai ir likumīgas intereses, 

var pieņemt īstenošanas aktus, lai anulētu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju 

šādos gadījumos: 

 

Grozījums Nr.  63 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 1. daļa – b apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) ja neviens produkts ar attiecīgo 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists 

tirgū vismaz septiņus gadus. 

(b) ja neviens produkts ar attiecīgo 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nav laists 

tirgū vismaz septiņus secīgus gadus. 

 

Grozījums Nr.  64 

Regulas priekšlikums 

29. pants – 3.a daļa (jauna) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 

reģistrācijas anulēšanas aktus publicē 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

 

 

Grozījums Nr.  65 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 1. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija, nepiemērojot 44. panta 2. 

punktā minēto procedūru, pieņem 

īstenošanas aktus, ar kuriem izveido un 

kārto publiski pieejamu atjauninātu tādu 

stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu reģistru, kuras ir atzītas 

saskaņā ar šo shēmu (“reģistrs”). 

Komisija pieņem deleģētos aktus, ar 

kuriem izveido un uztur publiski pieejamu, 

atjauninātu un saskaņā ar šo shēmu atzītu 

stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu reģistru (“reģistrs”), kas 

aizstāj un kam ir tāds pats juridiskais 

spēks kā Regulas (EK) Nr. 110/2008 

III pielikumam; reģistrs sniegs tiešu 

piekļuvi visām produkta specifikācijām 
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attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 

dzērieniem, kas reģistrēti ar ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm. 

 

Grozījums Nr.  66 

Regulas priekšlikums 

30. pants – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar 

kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus 

par reģistra formu un saturu. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 44. 

panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

Komisija var pieņemt deleģētos aktus, ar 

kuriem paredz sīki izstrādātus noteikumus 

par reģistra formu un saturu. 

 

Grozījums Nr.  67 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 3.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Stipro alkoholisko dzērienu 

ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas 

minētas šīs regulas 2. pantā, aizsargā, 

neskarot jau aizsargātas ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes un cilmes vietas 

nosaukumus produktiem, kas definēti 

Regulas (EK) Nr. 1308/2013 93. pantā. 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina pielāgot Komisijas tekstu 100. pantam Regulā (EK) 

Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, kurā 

noteikts, ka ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu aizsardzība neskar 

stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem piešķirto aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  68 

Regulas priekšlikums 

34. pants – virsraksts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām 

aizsargātajām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 

Īstenošanas pilnvaras attiecībā uz esošajām 

reģistrētajām ģeogrāfiskās izcelsmes 

norādēm 

 

 

Grozījums Nr.  69 

Regulas priekšlikums 

31. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Laikposmā līdz diviem gadiem pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar 

īstenošanas aktiem var pēc savas ierosmes 

nolemt anulēt Regulas (EU) Nr. 110/2008 

20. pantā minēto ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzību, ja tās neatbilst 2. panta 

1. punkta 6) apakšpunkta prasībām. 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 

ar 44. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

2. Laikposmā līdz diviem gadiem pēc 

šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pēc 

apspriešanās ar dalībvalsti, uz kuras 

teritoriju attiecas ražotāju ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāde, un ar īstenošanas aktiem 

var nolemt anulēt Regulas (EK) 

Nr. 110/2008 20. pantā minēto 

ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju, 

ja tās neatbilst 2. panta 1. punkta 

6) apakšpunkta prasībām. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

44. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

 

Grozījums Nr.  70 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību 

aktiem izdevumus par šādu produkta 

specifikācijas ievērošanas pārbaudi sedz 

pārtikas nozares uzņēmēji, kuru produktus 

pārbauda. 

Neatkarīgi no dalībvalstu valsts tiesību 

aktiem izdevumus par šādu produkta 

specifikācijas ievērošanas pārbaudi sedz 

uzņēmēji, kuru produktus pārbauda. 

Pamatojums 

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma 

sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību. 
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Grozījums Nr.  71 

Regulas priekšlikums 

35. pants – 5. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Kompetentās iestādes vai struktūras 

kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās 

pārbauda aizsargātās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes atbilstību produkta 

specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To 

rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, 

kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai. 

5. Kompetentās iestādes vai struktūras 

kas minētas 1. un 2. punktā, kad tās 

pārbauda reģistrētās ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādes atbilstību produkta 

specifikācijai, ir objektīvas un taisnīgas. To 

rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, 

kas vajadzīgi uzdevumu veikšanai. 

 

Grozījums Nr.  72 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Lai nodrošinātu ražotāju vai tirgus 

dalībnieku tiesības vai likumīgās intereses, 

Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 

pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt: 

3. Lai nodrošinātu ražotāju vai 

uzņēmēju tiesības vai likumīgās intereses, 

Komisija ar deleģētajiem aktiem, kas 

pieņemti saskaņā ar 43. pantu, var noteikt: 

Pamatojums 

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma 

sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.  73 

Regulas priekšlikums 

38. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Lai nodrošinātu šajā nodaļā 

paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija 

tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem 

pasākumiem attiecībā uz pārtikas nozares 

dalībnieku paziņošanu kompetentajām 

iestādēm. 

7. Lai nodrošinātu šajā nodaļā 

paredzēto pārbaužu efektivitāti, Komisija 

tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar 43. pantu par vajadzīgajiem 

pasākumiem attiecībā uz uzņēmēju 

paziņošanu kompetentajām iestādēm. 
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Pamatojums 

Komisijas tekstā ir lietoti termini “uzņēmēji” un “pārtikas nozares uzņēmēji”. Atzinuma 

sagatavotāja ierosina saglabāt tikai terminu “uzņēmēji” saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 110/2008. Šis termins labāk raksturo nozares profesionāļu daudzveidību. 

 

Grozījums Nr.  74 

Regulas priekšlikums 

40. pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro 

alkoholisko dzērienu pārbaudēm. Tās veic 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

atbilstību šai regulai, un izraugās 

kompetentās iestādes, kas atbild par 

atbilstību šai regulai. 

1. Dalībvalstis ir atbildīgas par stipro 

alkoholisko dzērienu pārbaudēm saskaņā 

ar Regulu (ES) 2017/625. Tās veic 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 

atbilstību šai regulai, un izraugās 

kompetentās iestādes, kas atbild par 

atbilstību šai regulai. 

 

Grozījums Nr.  75 

Regulas priekšlikums 

43. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija ir pilnvarota pieņemt 5., 

16., 38., 41. pantā un 46. panta 2. punktā 

minētos deleģētos aktus uz nenoteiktu 

laiku pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas. 

2. Pilnvaras pieņemt 5., 16., 38., 

41. pantā un 46. panta 2. punktā minētos 

deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu 

gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 

stāšanās dienas. Pilnvaru deleģēšana tiek 

automātiski pagarināta uz tāda paša 

ilguma laikposmu, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome neiebilst pret 

šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus 

pirms katra laikposma beigām. 

 

Grozījums Nr.  76 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 



 

AD\1139898LV.docx 37/51 PE604.734v03-00 

 LV 

 (ea) stēvija 

Pamatojums 

Patērētājus interesē produkti ar zemu kaloritāti, tādējādi ražotāji vairāk izmanto šo dabīgo 

saldinātāju noteiktos dzērienos. 

 

 

Grozījums Nr.  77 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 3. punkts – f apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(f) citas dabīgas vielas ar ogļhidrātiem, 

kuru iedarbība ir līdzīga a)–e) apakšpunktā 

minēto produktu iedarbībai. 

(f) citas lauksaimnieciskas izejvielas, 

lauksaimnieciskas izcelsmes vielas vai 

dabīgas vielas ar ogļhidrātiem, kuru 

iedarbība ir līdzīga a)–e) apakšpunktā 

minēto produktu iedarbībai. 

 

 

Grozījums Nr.  78 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a “Aromatizēšana” nozīmē 

aromatizētāju vai pārtikas sastāvdaļu ar 

aromatizētāju īpašībām pievienošanu 

kāda stiprā alkoholiskā dzēriena 

gatavošanā. 

Pamatojums 

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, 

kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu 

piemērošanu visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  79 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 8.b punkts (jauns) 

 



 

PE604.734v03-00 38/51 AD\1139898LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.b “Izgatavošanas vieta” ir vieta vai 

reģions, kur notikusi tā galaprodukta 

ražošanas stadija, kurā stiprajam 

alkoholiskajam dzērienam ir piešķirtas 

raksturīgās iezīmes un būtiskās galīgās 

īpašības. 

Pamatojums 

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, 

kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu 

piemērošanu visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  80 

Regulas priekšlikums 

I pielikums – 1. daļa – 8.c punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.c “Apraksts” ir teksts, ko lieto 

dzērienu marķējumā, noformējumā un uz 

iepakojuma, dzēriena transportēšanas 

pavaddokumentos, komercdokumentos, jo 

īpaši faktūrrēķinos un pavadzīmēs, un 

dzēriena reklāmās. 

Pamatojums 

I pielikumā atsevišķas definīcijas nav iekļautas. Šai definīcijai vajadzētu palikt tādai pašai, 

kāda tā ir Regulā (EK) Nr. 110/2008, lai palīdzētu nodrošināt vienotu noteikumu 

piemērošanu visās dalībvalstīs. 

 

Grozījums Nr.  81 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) stiprais alkoholiskais dzēriens, ko 

ražo, tikai raudzējot un destilējot 

cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam 

raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu saturs 

tajā ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 

100 tilp. % spirta. Šo stipro alkoholisko 

(ii) stiprais alkoholiskais dzēriens, ko 

ražo, tikai un vienīgi raudzējot un destilējot 

cukurniedru sulu, un kam piemīt rumam 

raksturīgs aromāts, un gaistošu vielu 

daudzums vienā hektolitrā 100 % alkohola 

ir 225 grami vai vairāk. Šo stipro 
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dzērienu var laist tirgū, ar vārdu 

“lauksaimniecības” papildinot 

tirdzniecības nosaukumu “rums”, kam 

pievienota jebkura no reģistrētajām 

Francijas aizjūras departamentu vai 

Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm. 

alkoholisko dzērienu var laist tirgū, ar 

vārdu “lauksaimniecības” papildinot 

juridisko nosaukumu “rums” tikai tad, ja 

tam pievienota jebkura no reģistrētajām 

Francijas aizjūras departamentu vai 

Madeiras autonomā reģiona ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādēm. 

Pamatojums 

Skaidri norādīt, ka termins “lauksaimniecības” attiecas tikai uz rumiem ar ģeogrāfiskās 

izcelsmes norādi. 

 

Grozījums Nr.  82 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

rumu drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  83 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

graudu spirtu drīkst saldināt, 

nepārsniedzot invertcukurā izteiktā 

cukura saturu — 20 gramus uz litru 

galaprodukta. 
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Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  84 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 4. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

vīna spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  85 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Brandy jeb Weinbrand drīkst 

saldināt, lai tam piešķirtu galaprodukta 

garšu, bet nepārsniedzot invertcukurā 

izteiktā cukura saturu — 35 gramus uz 

litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Būtu jāņem vērā pašreizējie noteikumi, kas reglamentē brendija ražošanu. Spānijas valsts 

tiesību akti pieļauj maksimālo saturu 35 grami litrā. 
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Grozījums Nr.  86 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 6. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

vīnogu čagu spirtu jeb vīnogu čagu 

degvīnu drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  87 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 7. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

augļu čagu spirtu drīkst saldināt, 

nepārsniedzot invertcukurā izteiktā 

cukura saturu — 20 gramus uz litru 

galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 
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Grozījums Nr.  88 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 8. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

rozīņu spirtu jeb raisin brandy degvīnu 

drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  89 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 9. punkts – ha apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ha) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

augļu spirtu drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  90 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 10. punkts – d apakšpunkts 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra 

spirtu nearomatizē. 

(d) Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra 

spirtu nearomatizē. Taču tas neizslēdz 

tradicionālās ražošanas metodes. 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina aizsargāt stipro alkoholisko dzērienu, piemēram, kalvadosa, 

tradicionālās ražošanas metodes no sidra un bumbieru sidra. 

 

Grozījums Nr.  91 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 10. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

ābolu un bumbieru sidra spirtu drīkst 

saldināt, nepārsniedzot invertcukurā 

izteiktā cukura saturu — 20 gramus uz 

litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  92 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 11. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

medus spirtu drīkst saldināt, 

nepārsniedzot invertcukurā izteiktā 

cukura saturu — 20 gramus uz litru 

galaprodukta. 
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Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  93 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 12. punkts – fa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (fa) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

Hefebrand drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  94 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 13. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

Bierbrand jeb eau de vie de bière [alus 

degvīnu] drīkst saldināt, nepārsniedzot 

invertcukurā izteiktā cukura saturu — 20 

gramus uz litru galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 
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nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  95 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 14. punkts – ea apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ea) Lai piešķirtu galaprodukta garšu, 

Topinambur drīkst saldināt, 

nepārsniedzot invertcukurā izteiktā 

cukura saturu — 20 gramus uz litru 

galaprodukta. 

Pamatojums 

Dažiem degvīniem, kam ir Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, ir ierobežots saldinājuma 

līmenis. Tie konkurē ar ievestajiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem ar tādu pašu 

nosaukumu, bet ar daudz augstāku saldinājuma līmeni. Lai atjaunotu godīgu konkurenci, 

atbalstītu Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un nodrošinātu patērētājiem kvalitatīvu 

informāciju, atzinuma sagatavotāja ierosina noteikt degvīnam robežvērtību 20 g cukura uz 

litru degvīna. 

 

Grozījums Nr.  96 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Maksimālais atliekvielu daudzums 

lauksaimniecības izcelsmes etilspirtā 

atbilst I pielikuma 1. punktā noteiktajam, 

izņemot to, ka metanola saturs tajā nedrīkst 

pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 tilp. 

% spirta. 

Maksimālais atliekvielu daudzums 

lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtā, ko 

izmanto degvīna ražošanā, atbilst I 

pielikuma 1. punktā noteiktajam, izņemot 

to, ka metanola saturs tajā nedrīkst 

pārsniegt 10 gramus uz hektolitru 100 

tilp. % spirta. 

 

Grozījums Nr.  97 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 15. punkts – a apakšpunkts – 3. daļa – a apakšpunkts (jauns) 

 



 

PE604.734v03-00 46/51 AD\1139898LV.docx 

LV 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (a) Degvīna maksimālais cukura 

daudzums, kas izteikts kā invertcukurs, ir 

10 grami litrā. 

 

Grozījums Nr.  98 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 15.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 15.a Degvīnu var saldināt, lai tam 

piešķirtu vajadzīgo galaprodukta garšu. 

Tomēr viens litrs galaprodukta nesatur 

vairāk nekā 10 g saldinošo vielu, ko 

izsaka kā invertcukura ekvivalentu. 

 

Grozījums Nr.  99 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 31.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 31.a Aromatizēta degvīna maksimālais 

cukura daudzums, kas izteikts kā 

invertcukurs, ir 100 grami litrā. 

 

 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 1. daļa – 42. punkts – a apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) Olu liķieris jeb advocaat, jeb 

avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai 

nearomatizēts stiprais alkoholiskais 

dzēriens, ko iegūst no lauksaimniecības 

izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai 

to maisījuma un kā sastāvā ir kvalitatīvs 

olu dzeltenums, olu baltums un cukurs vai 

medus. Minimālajam cukura vai medus 

(a) Olu liķieris jeb advocaat, jeb 

avocat, jeb advokat ir aromatizēts vai 

nearomatizēts stiprais alkoholiskais 

dzēriens, ko iegūst no lauksaimnieciskas 

izcelsmes etilspirta, destilāta vai spirta, vai 

to maisījuma un kā sastāvā ir olu 

dzeltenums, olu baltums un cukurs vai 

medus. Minimālajam cukura vai medus 
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daudzumam, ko izsaka kā invertcukuru, 

vienā litrā ir jābūt 150 grami. Minimālajam 

tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir 

jābūt 140 grami uz litru. 

daudzumam, ko izsaka kā invertcukuru, 

vienā litrā ir jābūt 150 grami. Minimālajam 

tīra olu dzeltenuma saturam galaproduktā ir 

jābūt 140 grami uz litru. 

 

Grozījums Nr.  101 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 2. daļa – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Guignolet Kirsch tiek ražots 

Francijā un iegūts, sajaucot guignolet un 

kirsch tā, ka vismaz 3 % kopējā tīrā 

alkohola gala produktā ir no kirsch. 

Spirta tilpumkoncentrācija Guignolet 

Kirsch ir vismaz 15 %. Aprakstā, 

noformējumā un marķējumā vārds 

“Guignolet” ir rakstīts ar tāda paša fonta, 

izmēra un krāsas rakstzīmēm kā vārds 

“Kirsch”, un tas ir uz pudeles priekšējās 

etiķetes. Alkohola sastāva informācijā 

norāda tīra spirta tilpumprocentus, ko 

katra sastāvdaļa, proti, guignolet un 

kirsch, dod kopējā Guignolet Kirsch tīra 

spirta tilpumkoncentrācijā. 

Pamatojums 

Atzinuma sagatavotāja ierosina paredzēt īpašus noteikumus attiecībā uz Guignolet Kirsch 

tāpat kā attiecībā uz Rum Verschnitt un Slivovice. 

 

Grozījums Nr.  102 

Regulas priekšlikums 

IIa pielikums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 IIa pielikums 

 “Criaderas y solera” dinamiskā 

izturēšanas sistēma. 

 Tradicionālā izturēšanas sistēma Spānijā, 

kas noteikta valsts tiesību aktos, proti, 

2014. gada 14. marta Karaļa dekrētā 
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164/2014, kā arī brendija ģeogrāfiskās 

izcelsmes norāžu tehniskajā 

dokumentācijā, paredz regulāri noliet 

daļu no brendija, kas atrodas katrā 

ozolkoka mucā vai tvertnē, kuras veido 

izturēšanas rindu, un attiecīgo nolietā 

brendija daudzumu pārliet no citas, 

iepriekšējā vecuma rindas. 

 Definīcijas 

 “Izturēšanas rinda” ir mucu vai tvertņu 

rinda, kurās noteiktā izturēšanas procesa 

brīdī atrodas viena izturēšanas vecuma 

brendijs. Rindu dēvē par “criadera”, 

izņemot pēdējo pirms brendija izliešanas 

pudelēs, kuru dēvē par “solera”. 

 “Nolējums” ir daļa brendija no katras 

ozolkoka mucas vai tvertnes, ko nolej, lai 

to pievienotu mucās un/vai tilpnēs, kas 

atrodas nākamajā rindā, vai “solera” 

rindas gadījumā — iepildītu pudelēs. 

 “Pārlējums” ir apjoms, ko nolej no vienas 

rindas ozolkoka mucām vai tvertnēm un 

ko pievieno un sajauc ar nākamās rindas 

ozolkoka mucu vai tvertņu saturu, kas 

vecuma ziņā ir nākamais tuvākais. 

 “Vidējā izturēšana” ir laika posms, kas 

atbilst visa izturamā brendija daudzuma 

atjaunināšanai, ko aprēķina kā attiecību 

starp kopējo brendija apjomu visās 

izturēšanas rindās un nolējumu apjomu 

no pēdējās rindas “solera” viena gada 

laikā. 

 Vidējo tā brendija izturēšanu, kas noliets 

no “solera”, var aprēķināt saskaņā ar 

formulu, 

 

 
 kur: 

 – t ir vidējā izturēšana, kas izteikta gados, 

 – Vt ir kopējais izturēšanas sistēmā 

iekļautais apjoms, kas izteikts litros tīra 

spirta, 

 – Ve ir kopējais vienā gadā no sistēmas 

nolietais apjoms, kas paredzēts 
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iepildīšanai pudelēs un izteikts litros tīra 

spirta. 

 Minimālais vidējais vecums: ozolkoka 

mucās vai tvertnēs, kuru tilpums ir 

mazāks nekā 1000 litri, nolējumu un 

pārlējumu skaits gadā ir mazāks nekā 

sistēmā iekļauto rindu skaits, kas reizināts 

ar divi, vai vienāds ar to, lai nodrošinātu, 

ka jaunākais komponents tiek izturēts 

vismaz sešus mēnešus. 

 Tvertnēs, kuru tilpums ir 1000 litri un 

vairāk, nolējumu un pārlējumu skaits 

gadā ir mazāks nekā sistēmā iekļauto 

rindu skaits vai vienāds ar to, lai 

nodrošinātu, ka jaunākais komponents 

tiek izturēts vismaz vienu gadu. 
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