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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų 

pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų 
geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo 

gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008
(OL L 130, 2019 5 17, p. 1)

(Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. kovo 13 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant 
priimti pirmiau minėtą reglamentą

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

Vadovaujantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 241 straipsniu pirmiau 
nurodytame reglamente pastebėta klaida ištaisoma taip:

1. 29 puslapis, 50 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„1. Spiritiniai gėrimai, kurie neatitinka šio reglamento reikalavimų, bet atitinka 

Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus ir buvo pagaminti iki 2021 m. gegužės 

25 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol pasibaigs jų atsargos.“,

turi būti:

„1. Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai, kurie neatitinka šio 

reglamento reikalavimų, bet atitinka Reglamento (EB) Nr. 110/2008 reikalavimus ir 

buvo pagaminti iki 2021 m. gegužės 25 d., gali būti toliau teikiami rinkai tol, kol 

pasibaigs jų atsargos.“;
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2. 45 puslapis, I priedas, 34 kategorija, d punktas:

yra:

„d) į naudojamas žaliavas neįeina pieno produktai.“,

turi būti:

„d) į naudojamas žaliavas neįeina pienas ir pieno produktai.“;

3. 46 puslapis, I priedas, 39 kategorija, d punktas:

yra:

„d) Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, avocat, advokat gali būti naudojami pieno 

produktai.“,

turi būti:

„d) Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, avocat, advokat gali būti naudojamas pienas 

ir pieno produktai.“;
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4. 46 puslapis, I priedas, 40 kategorija, d punktas:

yra:

„d) Gaminant likerį su kiaušiniais gali būti naudojami pieno produktai.“,

turi būti:

„d) Gaminant likerį su kiaušiniais gali būti naudojamas pienas ir pieno produktai.“.


