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ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 

2019 година за определението, описанието, представянето и етикетирането на спиртни 
напитки, за използването на наименованията на спиртните напитки при представянето 

и етикетирането на други храни, за защитата на географските указания на спиртни 
напитки, за използването на етилов алкохол и дестилати от земеделски произход в 

алкохолните напитки и за отмяна на Регламент (ЕС) № 110/2008
(ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 1)

(на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 март 2019 г., с 
оглед на приемането на гореспоменатия регламент

P8_TA(2019)0178)
(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

На основание член 241 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
горепосоченият регламент се поправя, както следва:

1. На страница 29, член 50, параграф 1:

вместо:

„1. Спиртните напитки, които не отговарят на изискванията на настоящия 

регламент, но които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008 и 

са произведени преди 25 май 2021 г., могат да продължават да бъдат пускани на 

пазара до изчерпване на запасите.“,

да се чете:

„1. Продукти, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, които не 

отговарят на изискванията на настоящия регламент, но които отговарят на 

изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008 и са произведени преди 25 май 
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2021 г., могат да продължават да бъдат пускани на пазара до изчерпване на 

запасите.“.

2. На страница 45, приложение I, категория 34, буква г):

вместо:

„г) Използваните суровини изключват млечни продукти.“,

да се чете:

„г) Използваните суровини изключват мляко и млечни продукти.“.
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3. На страница 46, приложение I, категория 39, буква г):

вместо:

„г) При производството на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) 

може да се използват млечни продукти.“,

да се чете:

„г) При производството на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) 

може да се използват мляко и млечни продукти.“.

4. На страница 46, приложение I, категория 40, буква г):

вместо:

„г) При производството на яйчен ликьор може да се използват млечни продукти.“,

да се чете:

„г) При производството на яйчен ликьор може да се използват мляко и млечни 

продукти.“.


