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1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymo tikslas – persvarstyti ir sujungti esamus reglamentus dėl spiritinių gėrimų ir jų
įgyvendinimo nuostatas, reglamento tekstą padaryti aiškesnį ir pritaikyti jį prie naujų techninių
reikalavimų ir PPO taisyklių.

Pasiūlyme spiritiniai gėrimai skirstomi į tris kategorijas pagal žaliavą, iš kurios pagamintas spiritinis g
ėrimas, ir pagal į juos dedamas kvapiąsias medžiagas. Tačiau dėl pateikto skirstymo į kategorijas kyla 
problemų, nes tai gali sukelti sumaištį: kai kurios spiritinių gėrimų rūšys gali būti įtrauktos į kelias 
kategorijas. Protinga ir tinkama pasiūlyto skirstymo alternatyva būtų visų spiritinių gėrimų ženklinimas 
etiketėmis, kuriose būtų nurodytos jų sudedamosios dalys ir kurios atitiktų kitiems maisto produktams 
keliamus reikalavimus etiketėse pateikti sudedamųjų dalių sąrašą pagal direktyvą dėl maisto produktų
ženklinimo etiketėmis.

Komisija taip pat siūlo pakeisti šios srities teisės aktų būsimų keitimų tvarką, kad reglamento priedai b
ūtų keičiami pagal vadybos komiteto nustatytą tvarką.

Spiritinių gėrimų sritis neįtraukta į ES reglamentą dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų
geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos ((EEB) 2081/92, 1992 m. liepos 14 d.). Taigi 
Komisijos pasiūlyme pateikiamos atskiros nuostatos dėl geografinių nuorodų apibrėžimo, apsaugos ir 
registravimo, kurias ji pritaiko prie tarptautinių standartų.

Reikėtų pasidžiaugti, kad atnaujintos ir pakeistos geografinių nuorodų sistemos atsižvelgiant į PPO 
reikalavimus, taip pat ir pasiūlyta paprastesnė bei aiškesnė I ir III priedo nuostatų keitimo tvarka.
Reglamento dėl spiritinių gėrimų komiteto užduotis – keisti ir atnaujinti teisės aktus, todėl nuomonės 
referentas mano, kad tikslingiau būtų vadovautis reglamentavimo komiteto darbo tvarka.

Dabartinėse nuostatose nėra jokių specialių reikalavimų, pavyzdžiui, kokia žaliava gali būti naudojama 
vodkai gaminti, kuri gali būti pagaminta iš žemės ūkio kilmės etanolio. Komisijos pasiūlyme irgi yra šis 
apibrėžimas ir siūlomas naujas reikalavimas, kad produkto etiketėje būtų nurodyta žaliava.

Ilgai buvo stengiamasi sukurti tikslesnį vodkos, kuri tradiciškai gaminama iš grūdų arba bulvių, apibrė
žimą. Tai atitinka ypatingus žaliavoms keliamus reikalavimus, kurie taikomi daugeliui kitų spiritinių g
ėrimų, pavyzdžiui, romui, viskiui ir kt. Reikėtų sudarinėti ne tik vodkos sudedamųjų dalių sąrašą, bet 
visų spiritinių gėrimų ženklinimui etiketėmis taikyti horizontaliąsias taisykles, kad vartotojams būtų
suteikta aiški ir tiksli informacija apie naudojamas sudedamąsias dalis.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai
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Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutart
į, ypač į jos 37 ir 95 straipsnius,

Pagrindimas

Spiritiniai gėrimai yra svarbi Bendrijos žemės ūkio produkcijos dalis, todėl kaip teisinio pagrindo 
sudedamoji dalis turi būti įtrauktas ir 37 straipsnis.

Pakeitimas 2
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Spiritiniai gėrimai sudaro svarbią
pardavimo rinką Bendrijos žemės ūkiui. Ši 
pardavimo rinka susidarė daugiausia dėl geros 
viešosios nuomonės apie šiuos produktus 
Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, kurią galima 
paaiškinti tradicinių produktų kokybe. Siekiant 
išsaugoti šią pardavimo rinką būtina išlaikyti 
minėtų produktų savybes.

Pagrindimas

Turi būti išlaikyta gera viešoji nuomonė ir tradicijos, kurios apibrėžia kokybines savybes. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į didėjančią BŽŪP orientaciją į rinką ir didėjančią globalizaciją, nes reikėtų i
šnaudoti visas žemės ūkio produkcijos rinkos galimybes.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis

(3) Siekiant sistemingiau formuoti spiritinių g
ėrimų sritį reglamentuojančią teisinę bazę, 
tokie gėrimai turėtų būti klasifikuojami į tris 
kategorijas pagal aiškiai nustatytus gamybos ir 
ženklinimo etiketėmis kriterijus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Toks skirstymas į kategorijas nėra nei logiškas, nei naudingas, o greičiau sukelia sumaištį, kadangi 
žodis „spiritiniai“ vartojamas visoms trims kategorijoms apibrėžti.

Pakeitimas 4
5 konstatuojamoji dalis
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(5) Siekiant pateisinti vartotojų lūkesčius ir 
nenukrypti nuo tradicinių technologijų, spiritinių
gėrimų gamyboje naudojamas etilo alkoholis turėt
ų būti tik žemės ūkio kilmės. Taip bus užtikrintas 
ir pagrindinių žemės ūkio produktų realizavimas.

(5) Siekiant pateisinti vartotojų lūkesčius ir 
nenukrypti nuo tradicinių technologijų, turėtų b
ūti pabrėžiama, kad spiritinių gėrimų gamyboje 
ir toliau turi būti naudojamas tik žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholis. Taip bus užtikrintas ir 
pagrindinių žemės ūkio produktų realizavimas.

Pagrindimas

Turėtų būti išaiškinta, kad pagal šiuo metu galiojančio reglamento nuostatas draudžiama naudoti ne 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholį.

Pakeitimas 5
7 konstatuojamoji dalis

(7) Siekiant aukštos spiritinių gėrimų kokybės 
ir jų įvairovės sektoriuje, valstybės narės galėtų
patvirtinti griežtesnes arba papildomas 
taisykles, greta šiame reglamente nustatytų
spiritinių gėrimų, pagamintų jų teritorijose, 
gamybos, apibrėžimo, aprašymo, pateikimo ir 
ypač ženklinimo etiketėmis taisyklių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dėl šios Komisijos pasiūlymo konstatuojamosios dalies gali būti ne tik iškreipta konkurencija, bet ji 
prieštarauja reglamento, kuriuo siekiama suderinti valstybių narių teisės aktus, tikslui.

Pakeitimas 6
13 konstatuojamoji dalis

(13) Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 nuostat
ų pakeitimo šio reglamento nuostatomis gali kilti 
sunkumų, kurių šis reglamentas taip pat 
nereglamentuoja. Todėl turėtų būti priimta 
nuostata, leidžianti Komisijai patvirtinti būtinas 
pereinamojo laikotarpio priemones. Komisija tur
ėtų būti įgaliota spręsti specifines, su spiritinių
gėrimų sektoriumi susijusias, praktines 
problemas.

(13) Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1576/89 nuostat
ų pakeitimo šio reglamento nuostatomis gali kilti 
sunkumų, kurių šis reglamentas taip pat 
nereglamentuoja. Todėl turėtų būti priimta 
nuostata, leidžianti Komisijai patvirtinti b
ūtinas pereinamojo laikotarpio priemones.

Pagrindimas

Komisija numato sau neribotus įgaliojimus sprendžiant vadinamąsias praktinio pobūdžio problemas. 
Pasiūlymu visai nėra apibrėžiama Europos Komisijos veiklos sritis. Taigi šis punktas turėtų būti i
šbrauktas.
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Pakeitimas 7
1 straipsnio 1 pastraipos c punktas

c) turi 15 tūrio proc. ir didesnę, bet mažesnę kaip 
80 tūrio proc. alkoholio koncentraciją,

c) turi 15 tūrio proc. ir didesnę, bet mažesnę
kaip 96 tūrio proc. alkoholio koncentraciją, 
atsižvelgiant į išimtis, nurodytas šio 
reglamento prieduose, būtent II priedo 
41 punkte nurodytą išimtį;

Pagrindimas
Prieduose numatytos šių rodiklių išimtys, pvz., kiaušininiam likeriui arba „Advocaat“ (II priedo 42 
punktas).

Pakeitimas 8
1 straipsnio 1 pastraipos d punkto i papunkčio 2 įtrauka

- maceruojant augalinės kilmės medžiagas ir 
(arba)

– maceruojant augalinės kilmės medžiagas žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholyje ir (arba) žemės 
ūkio kilmės distiliate ir (arba) spiritiniuose g
ėriuose, apibrėžtuose šiame reglamente, ir 
(arba)

Pagrindimas

„Maceravimas“ – tai minkštinimo skystyje procesas, tačiau, neapibrėžus šio skysčio pasiūlytose 
nuostatose, šis sakinys nėra tinkamas ir prasmingas „spiritinio gėrimo“ apibrėžimas. (Reglamento 
Nr. 1576/89 1 straipsnio 2 dalyje, sujungus pasiūlytas antrosios ir trečiosios įtraukų nuostatas, 
gaunamas panašus rezultatas).

Pakeitimas 9
2 straipsnio 1 papunktis

Etilo alkoholis, naudojamas spiritinių gėrimų ir 
visų jų sudedamųjų dalių gamybai, gali būti tik 
žemės ūkio kilmės.

Etilo alkoholis, naudojamas spiritinių gėrimų ir 
visų jų sudedamųjų dalių gamybai, gali būti 
pagamintas tik iš žemės ūkio produktų, nurodyt
ų Sutarties I priede.

Pagrindimas

Nepakanka vien tik apriboti, kad etilo alkoholis turi būti  žemės ūkio kilmės. Reikalingas tikslus 
apribojimas, kad būtų užkirstas kelias naudoti alaus alkoholį.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 2 papunktis
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Etilo alkoholis, naudojamas dažikliams, 
kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių g
ėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar 
tirpinti, turi būti žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholis.

Etilo alkoholis, naudojamas dažikliams, 
kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių g
ėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar 
tirpinti, turi būti pagamintas tik iš žemės ūkio 
produktų, nurodytų Sutarties I priede.

Pagrindimas

Nepakanka vien tik apriboti, kad etilo alkoholis turi būti  žemės ūkio kilmės. Reikalingas tikslus 
apribojimas, kad būtų užkirstas kelias alaus alkoholio naudojimui.

Pakeitimas 11
2 straipsnio 3 dalis

Pagal šio reglamento II priede specifiniams 
produktams nustatytus apribojimus, etilo 
alkoholis turi būti gautas iš Sutarties I priede i
švardytų žemės ūkio produktų.

Pagal šio reglamento II priede specifiniams 
produktams nustatytus apribojimus, žemės ūkio 
kilmės etilo alkoholis turi atitikti I priedo 3 
punkte nurodytus kriterijus.

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti bendrą aukštą kokybės standartą, šioje vietoje būtina nuoroda į I priedą.

Pakeitimas 12
3 straipsnis

Spiritinių gėrimų kategorijos Išbraukta.

Spiritiniai gėrimai klasifikuojami taip:

a) „spiritiniai gėrimai“: II priede A kategorijai 
priskirti produktai;

b) „ypatingieji spiritiniai gėrimai“: II priede B 
kategorijai priskirti produktai;

c) „kiti spiritiniai gėrimai“: II priede C 
kategorijai priskirti produktai;

Pagrindimas

Toks skirstymas į kategorijas nėra nei logiškas, nei naudingas, o greičiau sukelia sumaištį, kadangi 
žodis „spiritiniai“ vartojamas visoms trims kategorijoms apibrėžti.

Pakeitimas 5
4 straipsnis
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Bendrosios spiritinių gėrimų kategorijų taisykl
ės

Išbraukta.



AD\633270LT.doc 9/30 PE 370.277v02-00

LT

1. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai A produktui nustatytų
specialių taisyklių, „spiritiniai gėrimai“ turi:
a) būti pagamintas alkoholio fermentavimo ir 
distiliavimo būdu ir vien tik gautas iš žaliavos 
pagal II priede nustatytus apibrėžimus;
b) neturėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) neturėti kvapiųjų medžiagų išskyrus 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b 
punkto i ir c papunkčiuose apibrėžtas nat
ūralias ir kvapiųjų medžiagų preparatus. d) 
siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, b
ūti saldintas pagal šio reglamento I priede 
nustatytus techninius apibrėžimus ir
reikalavimus, atsižvelgiant į valstybių narių teis
ės aktus.
2. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai B produktui nustatytų
specialių taisyklių, ypatingieji spiritiniai g
ėrimai gali:
a) būti gaunami iš visų Sutarties I priede i
švardytų žemės ūkio produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti natūralių arba natūralioms tapačių
kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibrėžtų
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 dalies b 
punkto i ir ii papunkčiuose ir 1 straipsnio 2 
dalies c punkte;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų savyb
ėms ir pagal šio reglamento I priede nustatytus 
techninius apibrėžimus ir reikalavimus, būti 
saldinti.
3. Nepažeidžiant II priede kiekvienam 
priskirtam kategorijai C produktui nustatytų
specialių taisyklių, kiti spiritiniai gėrimai gali:
a) būti gaunami iš bet kurio Sutarties I priede i
švardyto žemės ūkio produkto ir (arba) žmon
ėms vartoti skirtų maisto produktų;
b) turėti pridėto žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliato;
c) turėti kvapiųjų medžiagų ir preparatų, apibr
ėžtų Direktyvoje 88/388/EEB;
d) siekiant atitikimo ypatingų produktų savyb
ėms ir pagal šio reglamento I priede nustatytus 
techninius apibrėžimus ir reikalavimus, būti 
saldinti.

Pagrindimas
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Toks skirstymas į kategorijas nėra nei logiškas, nei naudingas, o greičiau sukelia sumaištį, kadangi 
žodis „spiritiniai“ vartojamas visoms trims kategorijoms apibrėžti.

Pakeitimas 14
5 straipsnis

Valstybės narės gali patvirtinti griežtesnes arba 
papildomas II priede nustatytoms spiritinių gėrim
ų gamybos, apibrėžimo, aprašymo, pateikimo ir 
ypatingas ženklinimo etiketėmis taisykles, kurie 
pagaminti jų teritorijose, jei jos atitinka 
Bendrijos teisę.

Valstybės narės gali patvirtinti griežtesnes arba 
papildomas III priede nustatytoms spiritinių g
ėrimų, kurie pagaminti jų teritorijose, gamybos, 
apibrėžimo, aprašymo, pateikimo ir ypatingas 
ženklinimo etiketėmis taisykles, jei jos atitinka 
Bendrijos teisę.

Pagrindimas

Naujuose ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose spiritinius gėrimus, turėtų išlikti principas dėl ES 
teritorijoje pagamintiems spiritiniams gėrimams skirtų bendrų vienodų reikalavimų parengimo. 5 
straipsnyje pateiktas pasiūlymas, kad šiuos reikalavimus būtų galima laisvai apibrėžti remiantis 
nacionalinių teisės aktų nuostatomis, artimiausiu metu taps prielaida atsirasti daugeliui skirtingų
spiritinių gėrimų apibrėžimų, kurie skirsis atsižvelgiant į kilmės šalį. Šis pasiūlymas prieštarauja 
pagrindinei Reglamento (EB) Nr. 1576/89 idėjai dėl vienodų visoje Bendrijoje spiritinių gėrimų
gamybos, apibrėžimo, aprašymo, pateikimo ir ženklinimo etiketėmis taisyklių parengimo. Taigi tik 
spiritiniai gėrimai su geografinėmis nuorodomis turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 15
7 straipsnio 1 dalis

1. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo A ir 
B kategorijoms priskirtų produktų specifikacijas, 
turi turėti šiems produktams suteiktą prekinį
pavadinimą

1. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo 
produktų specifikacijas, turi turėti šiems 
produktams suteiktą prekinį pavadinimą.

Pakeitimas 16
7 straipsnio 2 dalis
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2. Spiritiniai gėrimai, atitinkantys II priedo C 
kategorijai priskirtų produktų specifikacijas, 
turi turėti prekinį pavadinimą – spiritinis g
ėrimas. Šis prekinis pavadinimas nėra 
papildomas ar keičiamas.

Išbraukta.

Pakeitimas 17
7 straipsnio 3 dalis

3. Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau nei 
vienos ypatingos rūšies spiritinio gėrimo apibrė
žimą, jis gali būti parduodamas su vienu ar 
daugiau II priede išvardytų šioms ypatingoms 
spiritinių gėrimų rūšims suteiktų pavadinimų.

Išbraukta.

Pakeitimas 18
7 straipsnio 4 dalis

4. Nepažeidžiant straipsnio 8 dalies nuostatų, 1 ir 
2 dalyse minimi pavadinimai nenaudojami bet 
kokio kito pavidalo nei spiritiniam gėrimui, 
kuriam šie pavadinimai išvardyti II priede, apra
šyti ar pateikti.

4. Nepažeidžiant straipsnio 8 dalies nuostatų, 1 
dalyje minimi pavadinimai nenaudojami bet 
kokio kito pavidalo nei spiritiniam gėrimui, 
kuriam šie pavadinimai išvardyti II priede, apra
šyti ar pateikti.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 5 dalis

5. Prekiniai pavadinimai gali būti papildomi ar 
pakeičiami III priede išvardytomis geografinėmis 
nuorodomis ir pagal III skyriaus nuostatas su s
ąlyga, kad vartotojas nebus suklaidintas.

5. Prekiniai pavadinimai gali būti papildomi ar 
pakeičiami III priede išvardytomis geografinėmis 
nuorodomis ir pagal III skyriaus nuostatas. Kitos 
geografinės nuorodos gali būti vartojamos, jei
vartotojas nebus suklaidintas.

Pagrindimas

Kaip pabrėžta 7 straipsnio 5 dalyje, svarbiausia žinoti, ar vartotojas bus ar nebus suklaidintas. Taigi 
nėra jokio draudimo išlaikyti dabartinę padėtį ir leidžiama naudoti visas geografines nuorodas, t. y. 
ir tas, kurių nėra III priedo sąraše, jei nebus suklaidintas vartotojas.
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Pakeitimas 20
7 straipsnio 5a dalis (nauja)

5a. Kartu su III priede išvardytomis geografin
ėmis nuorodomis gali būti pateikiama 
papildoma informacija, bet tik tuo atveju, jei 
pastarąją reglamentuoja produktą gaminanti 
valstybė narė.

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose (Reglamento (EB) Nr. 1576/89 5 straipsnio 3 dalies a punkto 2 sakinys) 
numatyta, kad geografinėse nuorodose gali būti pateikiama papildomos informacijos, bet tik tuo 
atveju, jei pastarąją reglamentuoja produktą gaminanti valstybė narė. Svarbu, kad ši nuostata išliktų
ir naujajame reglamente, nes tai sustiprintų subsidiarumo principą, pagal kurį ES teisės aktuose 
pateikiami bendrieji apibrėžimai, o valstybės narės gali priimti specialiuosius išsamius teisės aktus, 
reglamentuojančius savo produktus su geografinėmis nuorodomis. Pavyzdžiui, šią nuostatą svarbu i
šlaikyti siekiant užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė galėtų priimti teisės aktus, kuriuose būtų įtvirtinti 
nauji „Scotch Whisky“ (gali būti keli variantai: „Single Malt“, „Highland“ ar „Speyside“) apibrė
žimai ir ženklinimo etiketėmis taisyklės.

Pakeitimas 21
7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

5b. Su II priede išvardytais pavadinimais gali b
ūti vartojamos ir kitos III priede nepaminėtos 
geografinės nuorodos, bet tik tuo atveju, jei 
vartotojas nebus suklaidintas.  

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose (Reglamento (EB) Nr. 1576/89 5 straipsnio 2 dalis) numatyta, kad 
galima vartoti kitas III priede nepaminėtas geografines nuorodas, bet tik tuo atveju, jei vartotojas 
nebus suklaidintas. Svarbu, kad būtų vartojami vienareikšmiški terminai, kurie leistų vartotojams 
nustatyti produktų kilmės regioną arba vietovę (pvz., „Scotch Whisky“ atveju – „Orkney“ arba 
„Dufftown“). Šios nuorodos taip pat galėtų padėti išvengti klaidinančių įrašų. Taigi ši nuostata turėt
ų būti išlaikyta ir naujajame reglamente.

Pakeitimas 22
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7 straipsnio 8 dalis

8. II priede nurodyti pavadinimai gali būti 
įtraukti į ingredientų sąrašus, jei jie vartojami 
taikant nacionalines priemones, priimtas
Direktyvai 2000/13/EB įgyvendinti.

8. II priede nurodyti pavadinimai gali būti 
įtraukti į ingredientų sąrašus, jei jie vartojami 
remiantis Direktyvos 2000/13/EB nuostatomis.

Pagrindimas

Visose kitose nuorodose į Direktyvą Nr. 2000/13 (6 straipsnis, 8 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 3 
dalis ir 29 straipsnio d punkte) nėra paminėtas reikalavimas dėl nacionalinių priemonių taikymo.
Siekiant logiškumo ir aiškumo, 7 straipsnio 8 dalyje taip pat turėtų būti tiesioginė nuoroda į Direktyv
ą 20000/13/EB.

Pakeitimas 24
8 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, pateikiant maisto produktą, II priedo A 
ar B kategorijos sąvoką arba III priede pateiktas 
geografinės nuorodas naudoti bendrame 
pavadinime ar daryti užuominą į vieną iš jų yra 
draudžiama, išskyrus kai alkoholis kildinamas 
vien tik iš nurodyto spiritinio gėrimo.

1. Pateikiant maisto produktą, II priedo sąvoką
arba III priede pateiktas geografinės nuorodas 
naudoti bendrame pavadinime ar daryti užuominą
į vieną iš jų yra draudžiama, išskyrus kai 
alkoholis kildinamas vien tik iš nurodyto 
spiritinio gėrimo.

Pagrindimas

Tiek dabar galiojančiuose teisės aktuose (Reglamentai Nr. 1576/89 ir 1014/90), tiek ir siūlomame 
reglamente yra įtvirtintos svarbios ženklinimo etiketėmis nuostatos, kurios numatytos būtent tam, kad 
būtų pasirengta bet kokioms aplinkybėms spiritinių gėrimų sektoriuje. Siekiant užtikrinti naujojo 
reglamento viršenybę prieš Direktyvą Nr. 2000/13 ir ypač, kad 8 straipsnio 1 dalyje numatytoms 
ženklinimo etiketėmis nuostatoms nepakenktų skirtingos Direktyvos Nr. 2000/13 nuostatos, reikėtų i
šbraukti sakinį „Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB nuostatų“.

Pakeitimas 24
9 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“
etiketėje aiškiai ir pastebimai, matomoje vietoje 
nurodoma, kur II priede A kategorijos spiritinis g
ėrimas yra sumaišytas su:

1. Prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“
nurodomas aiškiai ir pastebimai, matomoje etiket
ės vietoje, kai II priede spiritinis gėrimas yra 
sumaišytas su:
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Pakeitimas 25
9 straipsnio 2 dalis

2. 1 dalies nuostatos netaikomos toje dalyje 
nurodytų mišinių apibrėžimui, pateikimui ar 
ženklinimui etiketėmis, jei jie atitinka vieną iš
II priedo nurodytų apibrėžimų.

Išbraukta.

Pakeitimas 26
9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, iš 1 dalyje nurodytų mišinių gaunamų
produktų aprašymas, pateikimas ir ženklinimas 
etiketėmis gali rodyti tik vieną iš šio reglamento 
II priedo A ar B kategorijos sąvokų, jei ta s
ąvoka nėra sudėtinė prekinio pavadinimo dalis, o 
tik išvardyta tame pačiame matymo plote kartu 
su aprašu apie visus mišinyje esančius alkoholio 
ingredientus, prieš kurią nurodytas pavadinimas 
„maišytas spiritinis gėrimas“.

3. Iš 1 dalyje nurodytų mišinių gaunamų produkt
ų aprašymas, pateikimas ir ženklinimas etiket
ėmis gali rodyti tik vieną iš šio reglamento II 
priedo sąvokų, jei ta sąvoka nėra sudėtinė
prekinio pavadinimo dalis, o tik išvardyta tame 
pačiame matymo plote kartu su aprašu apie visus 
mišinyje esančius alkoholio ingredientus, prieš
kurią nurodytas pavadinimas „maišytas spiritinis 
gėrimas“.

Pagrindimas

Tiek dabar galiojančiuose teisės aktuose (Reglamentai Nr. 1576/89 ir 1014/90), tiek ir siūlomame 
reglamente yra įtvirtintos svarbios ženklinimo etiketėmis nuostatos, kurios numatytos būtent tam, kad 
būtų pasirengta bet kokioms aplinkybėms spiritinių gėrimų sektoriuje. Siekiant užtikrinti naujojo 
reglamento viršenybę prieš Direktyvą Nr. 2000/13 ir ypač, kad 8 straipsnio 1 dalyje numatytoms 
ženklinimo etiketėmis nuostatoms nepakenktų skirtingos Direktyvos Nr. 2000/13 nuostatos, reikėtų i
šbraukti sakinį „Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB nuostatų“

Pakeitimas 27
10 straipsnio 2 dalis

2. Neturi įtakos lietuviškai redakcijai. 2. Neturi įtakos lietuviškai redakcijai.

Pagrindimas
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Neturi įtakos lietuviškai redakcijai.

 

Pakeitimas 28
10 straipsnio 3 dalis

3. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant ar 
ženklinant etiketėmis yra tiksliai nurodyta ar u
žsimenama apie jo brandinimo laikotarpį ar amži
ų, tai brandinimo laikotarpis gali būti nurodomas 
tik trumpiausiai brandintam alkoholio 
komponentui su sąlyga, kad toks produktas 
buvo brandinamas prižiūrint mokesčių prieži
ūros institucijoms arba prižiūrint kitoms 
institucijoms, suteikiančioms lygiavertes 
garantijas.

3. Jei spiritinio gėrimo aprašyme, pateikiant ar 
ženklinant etiketėmis yra tiksliai nurodyta ar u
žsimenama apie jo brandinimo laikotarpį ar amži
ų, tai brandinimo laikotarpis gali būti nurodomas 
tik trumpiausiai brandintam alkoholio 
komponentui, o toks produktas turi būti
brandinamas prižiūrint mokesčių priežiūros 
institucijoms arba prižiūrint kitoms institucijoms, 
suteikiančioms lygiavertes garantijas.

Kai naudojama pakopinio brandinimo sistema, 
etiketėje gali būti nurodomas vidutinis 
brandinimo laikotarpis ar amžius tik tuo 
atveju, kai yra atitinkamos valstybės narės 
pripažinta priežiūros sistema, suteikianti 
pakankamai garantijų.

Pagrindimas

Neturi įtakos lietuviškai redakcijai.

Pakeitimas 29
12 straipsnio 1 dalis

1. Informacija, numatyta šiame reglamente, 
pateikiama viena ar keliomis oficialiomis 
Bendrijos kalbomis, kad galutinis vartotojas gal
ėtų lengvai suprasti kiekvieną įrašą, išskyrus 
atvejus, jei informacija vartotojui yra 
pateikiama kitokiais būdais.

1. Informacija, numatyta šiame reglamente, 
pateikiama viena ar keliomis oficialiomis 
Bendrijos kalbomis remiantis Direktyvos 
2000/13/EB 16 straipsnio nuostatomis.

Pagrindimas

Maisto produktų ženklinimas etiketėmis jau apibrėžtas bendroje direktyvoje 2000/13/EB.

Pakeitimas 30
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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1. Paraiškos geografinėms nuorodoms, 
įtrauktinoms į III priedą, viena iš oficialių
Bendrijos kalbų arba kartu su vertimu į vieną iš
oficialių Bendrijos kalbų turi būti pateiktos 
Komisijai. Tokios paraiškos turi būti pateiktos 
kartu su technine byla, įskaitant specifikacijas, 
kurias konkretus spiritinis turi atitikti. Techninės 
bylos turinys skelbiamas Europos Bendrijų
oficialiajame leidinyje , C serijoje.

1. Paraiškas įtraukti geografines nuorodas į III 
priedą turi pateikti Komisijai atitinkamo 
spiritinio gėrimo kilmės valstybės narės 
kompetentinga institucija viena iš oficialių
Bendrijos kalbų arba kartu su vertimu į vieną iš
oficialių Bendrijos kalbų. Tokios paraiškos turi b
ūti pateiktos kartu su technine byla, įskaitant 
specifikacijas, kurias konkretus spiritinis turi 
atitikti. Techninės bylos turinys skelbiamas 
Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje , C 
serijoje.

Pagrindimas

Siekiant išvengti abejonių ir vadovaujantis vyno kokybę reglamentuojančiomis taisyklėmis, reikėtų ai
škiai nustatyti, kad paraiškai gauti geografinę nuorodą turi pritarti ir ją teikia atitinkamo spiritinio g
ėrimo kilmės valstybės narės kompetentinga institucija.

Pakeitimas 31
15 straipsnio 2 b punktas

(b) spiritinio gėrimo aprašymas, įskaitant 
produkto ar maisto produkto pagrindines fizines, 
chemines, mikrobiologines ir (arba) 
organoleptines savybes;

(b) spiritinio gėrimo aprašymas, įskaitant 
produkto pagrindines fizines ir (arba) chemines 
ir (arba) mikrobiologines ir (arba) organoleptines 
savybes;

Pagrindimas

Kadangi kompetentingos nacionalinės institucijos rengs specifikacijas, kurias turės atitikti spiritinis g
ėrimas, kad jam galiotų geografinė nuoroda, reikėtų, kad registravimo paraiškoje būtų pateiktos 
viena arba kelios atitinkamo spiritinio gėrimo išvardytos savybės. Siekiant išvengti abejonių, si
ūlomame tekste tai turi būti aiškiai apibrėžiama.
Kadangi įregistravimas aiškiai susijęs tik su spiritiniais gėrimais, taip pat turėtų būti pašalinta 
nuoroda į galimus kitus maisto produktus.

Pakeitimas 32
15 straipsnio 2 dalies g punktas

g) pareiškėjo vardą, pavardę ir adresą ryšiams; g) valstybės pareiškėjos kompetentingos 
institucijos pavadinimą ir adresą ryšiams;

Pagrindimas
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Siekiant išvengti abejonių ir laikantis 15 straipsnio 1 dalyje numatyto požiūrio, turi būti aiškiai 
nustatyta, kad atitinkama nacionalinė institucija bus atsakinga už techninę bylą, skirtą pagrįsti parai
škas gauti geografinę nuorodą.

Pakeitimas 33
16 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1576/89 nuostatas 
saugomos geografinės nuorodos

Ne vėliau kaip per septynerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisijai pateikiama 
kiekvienos, pagal Reglamento (EB) Nr. 
1576/89 nuostatas saugomos, geografinės 
nuorodos techninė byla.

Išbraukta.

Po to, kai techninė byla išnagrinėjama 
Komisijoje, jos turinys skelbiamas Europos 
Bendrijų oficialiajame leidinyje, C serijoje.

Jei nuo šio reglamento įsigaliojimo praėjus 
septyneriems metams techninės bylos turinys 
nepaskelbiamas, geografinė nuoroda saugoma 
nebus.

Pagrindimas

Ši nuostata taptų biurokratine našta tiek valstybėms narėms, tiek ir Komisijai ir neatneštų naudos.

Pakeitimas 34
19 straipsnis

1. Komisijai padeda Spiritinių gėrimų vadybos
komitetas (toliau – Komitetas).

1. Komisijai padeda Spiritinių gėrimų
reglamentavimo komitetas (toliau – Komitetas).

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 
1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 
8 straipsnio nuostatas.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 
1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 
8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje
nustatytas terminas – vienas mėnuo.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje
nustatytas terminas – trys mėnesiai.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles. 3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

Pagrindimas
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Komisija siūlo pasinaudoti vadybos komitetu, nekreipdama dėmesio į faktą, kad šio reglamento 
nuostatomis nesiekiama užtikrinti geresnės rinkos organizavimo veiklos. Spiritinių gėrimų
reglamentavimo komiteto užduotis yra pritaikyti ir modernizuoti teisės aktus, o tam darbui 
tinkamesnis būtų reglamentavimo komitetas.

Pakeitimas 35
20 straipsnis

Priedai iš dalies keičiami laikantis 19 straipsnio 2 
dalyje nustatytos tvarkos.

I ir III priedai iš dalies keičiami laikantis 19 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Įvairių rūšių spiritinių gėrimų apibrėžimų keitimas yra labai svarbi reglamento dalis, todėl šiuos 
keitimus turėtų daryti tik Europos Parlamentas ir Taryba, veikdami kartu bendro sprendimo pri
ėmimo tvarka, o ne komitetas, kaip siūlė Komisija.

Pakeitimas 36
22 straipsnio c punktas

c) tinkamai pagrįstais atvejais priimti nuo šio 
reglamento nuostatų leidžiančias nukrypti 
nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komiteto procedūra taikoma rengiant įgyvendinimo nuostatas ir galimas pereinamąsias priemones, 
tačiau leidžiančioms nukrypti nuostatoms arba net reglamento galiojimo panaikinimui būtina 
parlamentinė kontrolė.

Pakeitimas 37
I priedo 4 punkto 1 pastraipa

Šis vanduo gali būti distiliuotas, 
demineralizuotas, išgrynintas ar suminkštintas.
Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama įpilti 
vandens, distiliuoto ar demineralizuoto, bet tik 
tuo atveju, jei vandens kokybė atitinka 
nacionalines nuostatas, priimtas įgyvendinant 
Tarybos direktyvas 80/777/EEB ir 80/778/EB, ir 
dėl įpilto vandens nepasikeičia produkto pobūdis.

Šis vanduo gali būti distiliuotas, 
demineralizuotas, išgrynintas ar suminkštintas.
Gaminant spiritinius gėrimus leidžiama įpilti 
vandens, distiliuoto ar demineralizuoto, bet tik 
tuo atveju, jei vandens kokybė atitinka 
nacionalines nuostatas, priimtas įgyvendinant 
Tarybos direktyvas 80/777/EEB ir 98/83/EB, ir 
dėl įpilto vandens nepasikeičia produkto pobūdis.
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Pagrindimas

Nuoroda į Geriamojo vandens direktyvą turi būti atnaujinta.

Pakeitimas 38
I priedo 5 punkto 2 pastraipa

Taip pagamintas spiritinis gėrimas yra tos pačios 
ypatingos kategorijos kaip ir originalus spiritinis 
gėrimas prieš derinimą.

Taip pagamintas spiritinis gėrimas yra tos pačios 
kategorijos kaip ir originalus spiritinis gėrimas 
prieš derinimą.

Pakeitimas 39
I priedo 5a punktas (naujas)

5a) autentiškumo indikatoriai

Siekiant apsaugoti vartotojus ir prekių ženklus, 
spiritinių gėrimų sudėtyje gali būti tam tikrų
medžiagų, kurios yra prekių ženklo autenti
škumo indikatoriai, likučių, jeigu taip 
numatyta spiritinio gėrimo apibrėžime. Šios 
medžiagos privalo turėti maisto produktų
savybių ir jų koncentracija turi būti mažesnė
kaip 0,1 proc. produkto svorio (tūrio), ir ji 
negali keisti galutinio produkto skonio ir 
savybių.

Pagrindimas

Autentiškumo indikatoriai leidžia užtikrinti, kad vartotojams bus garantuojamas produkto ir prekės 
ženklo autentiškumas.

Pakeitimas 40
I priedo 13 punktas

tai ženklinant etiketėmis, spiritinių gėrimų vežimo 
dokumentuose, komerciniuose dokumentuose, 
ypač sąskaitose–faktūrose ir pristatymo 
dokumentuose bei reklamuojant naudotos s
ąvokos.

tai ženklinant etiketėmis, pateikiant ir ant pakuo
čių, spiritinių gėrimų vežimo dokumentuose, 
komerciniuose dokumentuose, ypač s
ąskaitose–faktūrose ir pristatymo dokumentuose 
bei reklamuojant naudotos sąvokos.

Pagrindimas
Siekiant išvengti galimų dėl spragų kylančių neaiškumų, sąvoka „aprašymas“ turėtų būti kuo platesnė
ir apimti pavadinimus, naudojamus ne tik ant etikečių, bet ir ant pakuočių bei pateikiant.
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(Pastaba.Pagal I priedo 15 punktą „pateikimas“ apima reklamą ir pardavimo skatinimą).

Pakeitimas 41
I priedo 16 punktas

tai apsauginė įpakavimo medžiaga, pvz., 
popierius, visų rūšių šiaudiniai apvalkalai, 
kartonas ir dėžės, naudojamos vienam ar daugiau 
taros vienetams vežti.  

tai apsauginė įpakavimo medžiaga, pvz., 
popierius, visų rūšių šiaudiniai apvalkalai, 
kartonas ir dėžės, naudojamos vienam ar daugiau 
taros vienetams vežti ir (ar) parduoti.

Pagrindimas

Siekiant ginti vartotojus, turi būti aiškiai nurodyta, kad apimamas ne tik vežimas, bet ir pardavimas.
Atitinkamame „pakuotės“ apibrėžime ES vyno reglamento Nr. 1493/1999 VII priedo 1 straipsnio 2 
įtraukoje nurodoma, kad „apsauginė vyniojamoji medžiaga, pvz., popierius, visų rūšių šiaudiniai 
apvalkalai, kartonas ir dėžės, naudojami gabenant vieną ar kelias talpyklas ir (arba) pateikiant jas 
parduoti galutiniam vartotojui“.

Pakeitimas 42
II priedo A kategorijos pavadinimas

A kategorija: Spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pakeitimas 43
II priedo 1 d punktas

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų
preparatai, apibrėžti Direktyvos 88/388/EEB 
1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir 
1 straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti 
naudojami gaminant romą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Turi būti bendrai draudžiama naudoti kvapiąsias medžiagas, nesvarbu, ar tai natūralios, ar tapačios 
natūralioms kvapiosios medžiagos. Priešingu atveju būtų tikėtina, kad menkaverčiai spiritiniai g
ėrimai bus gerinami naudojant natūralias kvapiąsias medžiagas. Tokiu būdu būtų daroma žala 
tradicinius gamybos metodus taikančioms įmonėms ir klaidinami vartotojai. Palaikant tradicinius 
gamybos metodus galima užtikrinti gaminių kokybę. Tai būtina siekiant ir toliau apsaugoti gerą vieš
ąją nuomonę apie Bendrijos gėrimus vidaus ir pasaulinėje rinkoje ir išlaikyti aukštą vartotojų
apsaugos lygį ir rinkos skaidrumą.
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Pakeitimas 44
II priedo 2 punkto c papunktis

c) Whisky arba whiskey neturi būti įpilta žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio.  

c) į „Whisky“ arba „whiskey“ neturi būti įpilta 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba žemės 
ūkio kilmės distiliato.  

Pagrindimas

Galiojančių reglamentų (1576/89 ir 1014/90) nuostatos, reglamentuojančios „Whisky“, neleidžia 
naudoti nei žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, nei žemės ūkio kilmės distiliato. Svarbu užtikrinti, kad 
šis draudimas išliktų.

Pakeitimas 45
II priedo 3 a punktas

a) Grūdų spiritinis gėrimas, tai spiritinis gėrimas, 
pagamintas distiliuojant fermentuotą grūdų
mentalą ir kuriam yra būdingos naudotų žaliavų
suteiktos organoleptinės savybės.

a) Grūdų spiritinis gėrimas, tai spiritinis gėrimas, 
pagamintas distiliuojant fermentuotą mentalą iš
neskaldytų grūdų ir kuriam yra būdingos naudot
ų žaliavų suteiktos organoleptinės savybės.

Pagrindimas

Šiuo apribojimu gaminti distiliuojant fermentuotą mentalą iš neskaldytų grūdų siekiama neleisti 
naudoti grūdų ar krakmolo likučių.

Pakeitimas 46
II priedo 3 b punktas

b) Minimali grūdų spiritinio gėrimo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais yra 35 t
ūrio proc.

b) Minimali grūdų spiritinio gėrimo alkoholio 
koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 32 t
ūrio proc.

Pagrindimas
Akivaizdu, kad nurodyta 35 proc. vertė yra redakcinė klaida. Alkoholio koncentraciją pakėlus iki 35 t
ūrio proc. būtų nepatenkinti vartotojų lūkesčiai. Gėrimo skonis būtų visiškai kitoks.  
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Pakeitimas 47
II priedo 3 dalies e punktas

e) Grūdų spiritinis gėrimas, kuris vadinamas 
„Grūdų brandy“, turi būti pagamintas 
distiliuojant fermentuotą grūdų mentalą iki ne 
didesnės kaip 95 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos ir pasižymėti panaudotų žaliav
ų suteiktomis organoleptinėmis savybėmis.

e) Grūdų spiritinis gėrimas, kuris vadinamas 
grūdų spiritu, turi būti pagamintas 
distiliuojant fermentuotą grūdų mentalą iki ne 
didesnės kaip 95 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos ir pasižymėti panaudotų žaliav
ų suteiktomis organoleptinėmis savybėmis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad žodis „brendis“ turi labai aiškią etimologiją (ol. brand wijn –
degintas vynas) ir į tai, kad būtina, jog apibrėžimas atitiktų pasiūlyme dėl reglamento 
nustatytąjį apibrėžimą, iš kurio tampa aišku, kad jis turi būti naudojamas išskirtinai 
spiritiniams gėrimams, pagamintiems tik iš degtinės arba vyno distiliato, apibrėžti.

Pakeitimas 48
II priedo 5 dalies a punkto 1 papunktis

1) pagamintas iš vyno spiritinio gėrimo, 
jungto arba ne su distiliuotu iki ne didesnės 
kaip 94,8 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos vyno distiliatu, su sąlyga, kad 
distiliato kiekis gatavame produkte neviršija 
50 tūrio proc.,

1) pagamintas naudojant vyno spiritinį g
ėrimą, maišytą arba ne su distiliuotu iki ne 
didesnės kaip 94,8 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos vyno distiliatu, su sąlyga, kad 
distiliato kiekis gatavame produkte neviršija 
50 tūrio proc.,

Pagrindimas

Siekiant visiškai tiksliai apibrėžti brendį arba vyno brendį, reikia išlaikyti dabar galiojančio 
reglamento redakciją.

Pakeitimas 49
II priedo 8 punktas

Razinų spiritinis gėrimas arba raisin brandy Razinų spiritinis gėrimas arba „Raisin spirit“
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a) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin brandy , 
tai spiritinis gėrimas, gautas distiliuojant 
alkoholinio rauginimo būdu fermentuotą „Korinto 
juodųjų” arba „Malagos muskatinių” veislių d
žiovintų vynuogių ekstraktą iki ne didesnės kaip 
94,5 tūrio proc. alkoholio koncentracijos, kad 
distiliatas turėtų naudotos žaliavos aromatą ir 
skonį.

a) Razinų spiritinis gėrimas arba „Raisin spirit“, 
tai spiritinis gėrimas, gautas distiliuojant 
alkoholinio rauginimo būdu fermentuotą „Korinto 
juodųjų” arba „Malagos muskatinių” veislių d
žiovintų vynuogių ekstraktą iki ne didesnės kaip 
94,5 tūrio proc. alkoholio koncentracijos, kad 
distiliatas turėtų naudotos žaliavos aromatą ir 
skonį.

b) Minimali razinų spiritinis gėrimas arba raisin 
brandy alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais yra 37,5 tūrio proc.

b) Minimali razinų spiritinio gėrimo arba „Raisin 
spirit“ alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio 
procentais, yra 37,5 tūrio proc.

c) Razinų spiritinis gėrimas arba raisin brandy
neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio.

c) Į razinų spiritinį gėrimą arba „Raisin spirit“
neturi būti įpilta žemės ūkio kilmės etilo 
alkoholio.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų
preparatai, apibrėžti Direktyvos 88/388/EEB 1 
straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir 1 
straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti naudojami 
gaminant razinų spiritinį gėrimą arba raisin 
brandy.

d) Tik natūralios kvapiosios medžiagos ir jų
preparatai, apibrėžti Direktyvos 88/388/EEB 1 
straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje ir 1 
straipsnio 2 dalies c punkte, gali būti naudojami 
gaminant razinų spiritinį gėrimą arba „Raisin 
spirit“.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad žodis „brandy“ turi labai aiškią etimologiją (ol. brand wijn – degintas vynas), 
ir kad būtina, jog jo apibrėžimas atitiktų pasiūlyme dėl reglamento nustatytąjį apibrėžimą, iš kurio  ai
šku, kad jis turi būti naudojamas išskirtinai spiritiniams gėrimams, pagamintiems tik iš degtinės arba 
vyno distiliato, apibrėžti, todėl reikėtų padaryti šį pakeitimą.

Pakeitimas 50
II priedo 9 punkto a papunkčio 1 dalis

1. pagaminti fermentuojant ir distiliuojant 
fermentuotą sultingų vaisių masę arba jų misą, su 
kauliukais arba be kauliukų,

1. pagaminti tik fermentuojant ir distiliuojant 
fermentuotą sultingų vaisių masę arba jų misą, su 
kauliukais arba be kauliukų,

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas siekiant išvengti vaisių mentalo aromatinimo arba saldinimo.

Pakeitimas 51
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II priedo 9 punkto b papunkčio i dalies 7a ir 7b įtraukos (naujos)

- persikų,

- abrikosų,

Pagrindimas

Persikai ir abrikosai įrašomi remiantis praktine patirtimi maisto produktų kontrolės klausimu.

Pakeitimas 52
II priedo B kategorijos pavadinimas

B kategorija: ypatingieji spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pakeitimas 53
II priedo 23a punktas (naujas)

23a. „Ouzo“

a) „Ouzo“, anyžinis spiritinis gėrimas, kuris 
yra

1)gaminamas tik Graikijoje,

2) gaminamas derinant distiliavimo ar 
maceravimo būdu aromatintą alkoholius, 
naudojant anyžių ir galbūt pankolio sėklas, 
mastikinės pistacijos, augančios Chijo saloje, 
dervą (lot. pistacia lentiscus Chia ar latifolia) 
ir kitas kvapniąsias sėklas, augalus ir vaisius;
distiliavimo būdu aromatinto alkoholio turi b
ūti ne mažiau kaip 20 tūrio procentų nuo 
„Ouzo“ alkoholio koncentracijos.

b) Šis distiliatas:

1) turi būti gaminamas distiliuojant 
tradiciniuose nenuolatinio veikimo variniuose 
distiliatoriuose, kurių talpa ne didesnė kaip 1 
000 litrų,

2) jo etilo alkoholio koncentracija turi būti tarp 
55 tūrio proc. ir 80 % tūrio proc.
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c) ouzo turi būti bespalvis skystis, o cukraus 
kiekis turi būti ne didesnis kaip 50 g/l.

Pakeitimas 54
II priedo 29 punkto a papunkčio įžanginis sakinys

a) Vodka, tai spiritinis gėrimas, gaminamas iš
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio:

a) Vodka, tai spiritinis gėrimas iš etilo alkoholio, 
pagaminto iš grūdų, bulvių arba cukrinių
runkelių melasos:

Pagrindimas

„Vodka“ yra gėrimas, kuris tradiciškai gaminamas iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių runkelių
melasos, ir todėl labai svarbu, kad „vodka“ būtų apsaugota taip pat, kaip ir kiti spiritiniai gėrimai, 
pvz., romas, viskis ir t. t. Sudėtinių dalių pasirinkimas paveikia gėrimo organoleptines (skonio) 
savybes ir reikia leisti naudoti tik grūdus, bulves ir (arba) cukrinių runkelių melasą, todėl nebus ir b
ūtinybės užkrauti papildomos naštos „vodkos“ gamintojams ir reikalauti etiketėje nurodyti žaliavas.
Kadangi šios prievolės tikslas yra informuoti vartotojus apie medžiagas, naudojamas spiritiniam g
ėrimui pagaminti, ji turėtų būti taikoma horizontaliai ir atskirai visiems distiliuotiems gėrimams, kaip 
numatyta ženklinimo etiketėmis direktyvoje, kurioje jau reikalaujama nurodyti kitų maisto produktų
sudėtines medžiagas.

Pakeitimas 55
II priedo 29 punkto a papunkčio 1 dalis

1) gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš žemės ūkio žaliavų,

1) gaunamas fermentavimo būdu, naudojant 
mieles, iš grūdų, bulvių ir (arba) cukrinių
runkelių melasos,

Pagrindimas

Spiritinių gėrimų gamybos pramonė yra svarbi cukraus sektoriui, ypač po cukraus reformos. Būtina u
žtikrinti, kad būtų leidžiama naudoti tik iš cukrinių runkelių gaunamą melasą, taip užkertant kelią
alkoholio, pagaminto iš cukranendrių, importui.

Pakeitimas 56
II priedo 29 punkto a papunkčio 2 dalis
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2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas taip, kad 
naudojamoms žaliavoms būdingos organoleptinės 
savybės ir fermentavimo metu susidariusių
atliekinių produktų savybės būtų sumažintos 
atrankos būdu.

2) distiliuotas ir (arba) rektifikuotas iki 
minimalios 96,0 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos taip, kad naudojamoms 
žaliavoms būdingos organoleptinės savybės ir 
fermentavimo metu susidariusių atliekinių
produktų savybės būtų sumažintos atrankos būdu 
ir didžiausias nuosėdų lygis atitiktų I priede 
etilo alkoholiui nustatytus lygius, išskyrus 
metilo alkoholio kiekį galutiniame produkte, 
kuris neturi viršyti 30 g/dm3 gryno alkoholio.

Pakeitimas 57
II priedo 29 punkto a papunkčio 2 pastraipa

Šis procesas gali būti tęsiamas perdistiliuojant ir 
(arba) paruošiant naudojantis atitinkamomis 
technologijomis, įskaitant aktyvintų medžio angli
ų panaudojimą, siekiant gaminiui siekiant suteikti 
ypatingas organoleptines savybes.

Šis procesas gali būti tęsiamas paruošiant 
naudojantis atitinkamomis technologijomis, 
įskaitant aktyvintų medžio anglių panaudojimą, 
siekiant gaminiui suteikti ypatingas 
organoleptines savybes.

Pakeitimas 58
II priedo 29 punkto a papunkčio 3 pastraipa

Didžiausias nuosėdų lygis turi atitikti I priede 
etilo alkoholiui nustatytus lygius, išskyrus, kad 
metilo alkoholio kiekis galutiniame produkte 
neturi viršyti 10 g/dm3 absoliutaus alkoholio.

Išbraukta.

Pakeitimas 59
II priedo 29 punkto d papunktis
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d) Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 
nuostatų, vodka aprašymas, pateikimas ir 
ženklinimas etiketėmis tame pačiame matymo 
plote, kur pateikiamas prekinis pavadinimas, 
nurodo žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui 
pagaminti naudotas žaliavas. Rašmenys negali 
būti didesni už pusę ir mažesni už vieną trečiąj
ą prekiniam pavadinimui naudotų rašmenų dyd
žio.

Išbraukta.

Pakeitimas 60
II priedo 44a punktas (naujas)

44a. „Vruchtenjenever“ arba „Jenever met 
vruchten“

a) „Vruchtenjenever“ arba „Jenever met 
vruchten“ – tai likeris arba kitas distiliuotas g
ėrimas:

1) gaunamas kadagių spiritinį gėrimą
aromatinant vaisiais ar augalais ir (arba) vaisi
ų ar augalų dalimis, t. y. įpilant vaisių sulčių ir 
(arba) distiliuojant vaisius ar augalus arba 
distiliuojant vaisių ar augalų koncentruotas 
aromatines medžiagas;

2) gali būti papildomai aromatinamas 
naudojant natūralias ir (arba) joms identiškas 
aromatines medžiagas,

3) gali būti saldinamas,

4) pasižymi atitinkamo vaisiaus organoleptin
ėmis savybėmis,

b) minimali alkoholio koncentracija yra 20 t
ūrio proc.

c) žodį „vruchten“ galima pakeisti atitinkamo 
vaisiaus pavadinimu.

Pagrindimas

Gėrimo „Vruchtenjenever“ apibrėžimas turi būti išlaikytas (žr. Reglamento (EB) Nr. 1014/90 pried
ą), kadangi šio gėrimo savybės ne visiškai atitinka kadagiais aromatizuoto gėrimo savybes. Taigi g
ėrimas „Vruchtenjenever“ negali būti laikomas produktu, kurio pavadinimo apsauga užtikrinama III 
priede išvardytomis kadagiais aromatizuoto spirtinio gėrimo geografinėmis nuorodomis.
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Pakeitimas 61
II priedo C kategorijos pavadinimas

C kategorija: Kiti spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pakeitimas 62
II priedo C kategorijos 1 punktas

1. Visi spiritiniai gėrimai, kurie atitinka 1 
straipsnio apibrėžimą, bet neatitinka 
kategorijoms A ar B keliamų sąlygų yra apra
šomi, pateikiami ir ženklinami etiketėmis su 
prekiniu pavadinimu – spiritinis gėrimas.

Išbraukta.

Pakeitimas 63
II priedo C kategorijos 3 punktas

3. Slivovice yra gaminamas Čekijos Respublikoje 
ir gaunamas į slyvų distiliuotą, prieš galutinį
distiliavimą, įpilant 30 tūrio proc. alkoholio 
koncentracijos žemės ūkio kilmės alkoholio. Šis 
gaminys turi būti aprašytas kaip spiritinis g
ėrimas, bet pavadinimas Slivovice gali būti 
vartojamas taip pat, jį įrašant tame pačiame 
matymo lauke pagrindinėje etiketėje. Jei čekiška 
Slivovice yra parduodama Bendrijoje, etiketėje 
turi būti nurodyta gėrimui pagaminti panaudotų
alkoholio rūšių sudėtis. Ši nuostata pagal 
kategorijos A 9 punktą nepažeidžia Slivovice 
pavadinimo vartojimo vaisių spiritiniam gėrimui.

3. „Slivovice“ yra gaminamas Čekijos 
Respublikoje ir gaunamas į slyvų distiliuotą, prie
š galutinį distiliavimą, įpilant 30 tūrio proc. 
alkoholio koncentracijos žemės ūkio kilmės 
alkoholio. Šis gaminys turi būti aprašytas kaip 
spiritinis gėrimas, bet pavadinimas „Slivovice“
gali būti vartojamas taip pat, jį įrašant tame pa
čiame matymo lauke pagrindinėje etiketėje. Jei 
čekiška „Slivovice“ yra parduodama Bendrijoje, 
etiketėje turi būti nurodyta gėrimui pagaminti 
panaudotų alkoholio rūšių sudėtis. Ši nuostata 
nepažeidžia pavadinimo „Slivovice“ naudojimo 
vaisių spiritams nuostatų, kaip numatyta 9 
punkte.

Pakeitimas 64
III priedo A paantraštė

A. Spiritiniai gėrimai Išbraukta.
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Pakeitimas 65
III priedo 3 punkto 2 skilties 2 eilutės 16a išnaša apačioje (nauja)

Korn/Kornbrand Korn / Kornbrand (16a)

16 a) „Korn“ ir „Kornbrand“, spiritiniai g
ėrimai, kurie yra pagaminti Vokietijoje arba 
tuose Bendrijos regionuose, kuriuose vokiečių
kalba yra viena iš oficialių kalbų, nenaudojant 
jokių priedų tokiu būdu:
– arba vien tik distiliuojant fermentuotą
neskaldytų kviečių, miežių, avižų, rugių ar 
grikių grūdų mentalą su visomis grūdų
sudedamosiomis dalimis,
– arba perdistiliuojant distiliatą, gautą pagal 
pirmą įtrauką.
„Korn“ minimali alkoholio koncentracija yra 
32 tūrio proc.
„Kornbrand“ minimali alkoholio koncentracija  
yra 37,5 tūrio proc.

Pagrindimas

Pagal Komisijos pasiūlymo įžangos 2 konstatuojamąją dalį reikėtų ir toliau atsižvelgti į tradicinius 
spiritinių gėrimų gamybos metodus. Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 Vokietijoje tradiciškai 
gaminamas „Korn“, kurio minimali alkoholio koncentracija yra 32 tūrio proc.

Pakeitimas 66
III priedo 5 punkto 3 skilties 1 eilutė

... Ispanija

Pakeitimas 67
III priedo 6 punkto 2 ir 3 skilčių 34a ir 35a eilutės (naujos)

Τσικουδιά/Tsikoudia Graikija
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Τσίπουρο/Tsipouro Graikija

Pakeitimas 68
III priedo B paantraštė

B. ypatingieji spiritiniai gėrimai Išbraukta.

Pakeitimas 69
III priedo 23 punkto 2 skilties 7 eilutės 17a išnaša apačioje (nauja)

Ouzo / Oύζο Ouzo / Oύζο (17a)

17a. „Ouzo“ yra tik Graikijoje ir Kipre 
gaminamas anyžiais aromatintas spiritinis g
ėrimas.

Jis pagamintas derinant distiliavimo ar 
maceravimo būdu aromatintą alkoholį, 
naudojant anyžių sėklas ir (arba) prireikus 
pankolio sėklas, mastikinės pistacijos, augan
čios Chijo saloje dervą (lot. pistacia lentiscus 
Chia ar latifolia) ir kitas kvapniąsias sėklas, 
augalus ir vaisius; b) minimali alkoholio 
koncentracija yra 38 tūrio proc.

Pakeitimas 70
III priedo 23 punkto 2 ir 3 skilčių 7a ir 7b eilutės (naujos)

(...)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene ...

Ούζο πλωμαρίου/Ouzo of Plomari ...

Pakeitimas 71
III priedo 31 punkto 2 ir 3 skilčių 31a, 31b, 31c ir 31d eilutės (naujos)
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Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios ...

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos ...

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας/ Koum Kouat of 
Corfu

...

Τεντούρα / Tentoura ...

Pakeitimas 72
III priedo paskutinė paantraštė

Kiti spiritiniai gėrimai Išbraukta.
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