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RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om 

definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på 
spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska 

beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av 
jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 

110/2008
(EUT L 130, 17.5.2019, s. 1)

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 13 mars 2019 inför 
antagandet av ovannämnda förordning

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

I enlighet med artikel 241 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda förordning 
rättas enligt följande:

1. Sidan 29, artikel 50.1

I stället för:

”1. Spritdrycker som inte uppfyller kraven i denna förordning men som uppfyller kraven i 

förordning (EG) nr 110/2008 och som framställdes innan den 25 maj 2021 får fortsätta 

att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.”

ska det stå:

”1. Produkter som avses i artikel 1.1 i denna förordning som inte uppfyller kraven i denna 

förordning men som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 110/2008 och framställdes 
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före den 25 maj 2021 får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har 

tömts.”.

2. Sidan 45, bilaga I, kategori 34 d

I stället för:

”d) De råvaror som använts ska inte omfatta mjölkprodukter.”

ska det stå:

”d) De råvaror som använts ska inte omfatta mjölk och mjölkprodukter.”.

3. Sidan 46, bilaga I, kategori 39 d

I stället för:

”d) Mjölkprodukter får användas i framställningen av ägglikör eller advocaat eller avocat 

eller advokat.”

ska det stå:

”d) Mjölk och mjölkprodukter får användas i framställningen av ägglikör eller advocaat 

eller avocat eller advokat.”.
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4. Sidan 46, bilaga I, kategori 40 d

I stället för:

”d) Mjölkprodukter får användas i framställningen av likör med ägg.”

ska det stå:

”d) Mjölk och mjölkprodukter får användas i framställningen av likör med ägg.”.


